
 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู; 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

1. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6  รหัสวิชา  อ 33102 

   จำนวนช่ัวโมง  2  ช่ัวโมง / สัปดาห; 40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน จำนวนหน5วยกิต  1.0  หนCวยกิต 

   กลุ5มสาระการเรียนรู?  ภาษาตCางประเทศ    ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี 6 

   ภาคเรียนท่ี  2       ปGการศึกษา  2565 

   ผู?สอน  นางศรีทอง   บวรโกศลจิต,  นางสาวรชยา ทองสุขโข,  นางสาวพรพรรณ  เลิศอุปถัมภ;   
 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติตามคำ แนะนำ ในคูCมือการใช\งานตCางๆ คำ ชี ้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟ_งและอCาน                      

อCานออกเสียงข\อความ ขCาว ประกาศ โฆษณา บทร\อยกรอง และบทละครสั ้น (skit) ถูกต\องตามหลักการอCาน                           

จับใจความสำคัญ วิเคราะห;ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ_งและอCานเรื่องที่เปiนสารคดีและ

บันเทิงคดีพร\อมท้ังให\เหตุผลและยกตัวอยCางประกอบสนทนา 

อธิบายและเขียนประโยคและข\อความให\สัมพันธ;กับสื่อที่ไมCใชCความเรียงรูปแบบตCางๆ ที่อCานรวมทั้งระบุ

และเขียนสื่อที่ไมCใชCความเรียงรูปแบบตCางๆ ให\สัมพันธ;กับประโยคและข\อความที่ฟ_งหรืออCาน เขียนโต\ตอบข\อมูล

เกี่ยวกับตนเองและเรื่องตCางๆ ใกล\ตัว ประสบการณ; สถานการณ; ขCาว/เหตุการณ; ประเด็นที่อยูCในความสนใจของสังคม 

และสื่อสารอยCางตCอเนื่องและเหมาะสม เลือกและใช\คำขอร\อง ให\คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอยCางคลCองแคลCว พูด

และเขียนเพื่อขอและให\ข\อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขCาว/

เหตุการณ;ที่ฟ_งและอCานอยCางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู\สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง

ตCางๆ กิจกรรม ประสบการณ; และขCาว/เหตุการณ;อยCางมีเหตุผล พูดและเขียนนำเสนอข\อมูลเกี ่ยวกับตนเอง 

ประสบการณ; ขCาว/เหตุการณ; เรื่อง และประเด็นตCางๆ ตามความ สนใจของสังคมเลือกใช\ภาษา น้ำเสียง และกิริยา

ทCาทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ\าของภาษา อธิบาย/

อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ\าของภาษา เข\ารCวมแนะนำและ

จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยCางเหมาะสม 

อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตCางระหวCางโครงสร\างประโยค ข\อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และ

บทกลอนของภาษาตCางประเทศและภาษาไทย วิเคราะห;/อภิปรายความเหมือนและความแตกตCางระหวCางวิถีชีวิตความ

เชื่อ และวัฒนธรรมของเจ\าของภาษากับของไทย และนำ ไปใช\อยCางมีเหตุผล ค\นคว\า/สืบค\น บันทึก สรุปและแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข\อมูลที่เกี่ยวข\องกับกลุCมสาระการเรียนรู\อื่นจากแหลCงเรียนรู\ตCางๆ และนำเสนอด\วยการพูดและ

การเขียนใช\ภาษาสื่อสารในสถานการณ;จริง/สถานการณ;จำลองที่เกิดขึ้นในห\องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม



 

 

เผยแพรC/ประชาสัมพันธ;ข\อมูล ขCาวสารของโรงเรียน ชุมชน และท\องถิ่น/ประเทศชาติเปiนภาษาตCางประเทศโดยใช\

ทักษะ/กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห; กระบวนการแก\ป_ญหาและกระบวนการกลุCมเพื่อให\เกิดความรู\ 

ความเข\าใจ มีเจตคติที่ดีตCอการเรียนภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะด\านใฝnเรียนรู\ และการทำงานรCวมกับผู\อื่น สามารถนำ

ความรู\ไปประยุกต;ใช\ในชีวิตประจำวัน และเปiนพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาตCอ 

 

3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

        ต 1.1 ม. 4-6/2 อCานออกเสียงข\อความ  ขCาว ประกาศ โฆษณา บทร\อยกรอง และบทละครส้ัน  

                          (skit) ถูกต\องตามหลักการอCาน   

         ต 1.1 ม. 4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและข\อความให\สัมพันธ;กับส่ือท่ีไมCใชCความเรียงรูปแบบตCางๆ  

          ท่ีอCาน รวมท้ังระบุและเขียนส่ือท่ีไมCใชCความเรียงรูปแบบตCางๆ ให\สัมพันธ;กับประโยค  

                               และข\อความท่ีฟ_งหรืออCาน 

        ต 1.1 ม. 4-6/4  จับใจความสำคัญ  วิเคราะห;ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็น 

                           จากการฟ_งและอCานเร่ืองท่ีเปiนสารคดีและบันเทิงคดี  พร\อมท้ังให\เหตุผลและ    

                           ยกตัวอยCางประกอบ     

          ต 1.2 ม. 4-6/1  สนทนาและเขียนโต\ตอบข\อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองตCาง ๆใกล\ตัว ประสบการณ;   

                               สถานการณ;  ขCาว /  เหตุการณ; ประเด็นท่ีอยูCในความสนใจของสังคม และส่ือสาร 

                               อยCางตCอเน่ืองและเหมาะสม     

          ต 1.2 ม. 4-6/4  พูดและเขียนเพ่ือขอและให\ข\อมูล บรรยาย  อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความ 

                               คิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง/ประเด็น/ขCาว/เหตุการณ;ท่ีฟ_งและอCานอยCางเหมาะสม 

          ต 1.3 ม. 4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอข\อมูลเก่ียวกับตนเอง  ประสบการณ; ขCาว/เหตุการณ; เร่ือง 

                               และประเด็นตCางๆ ตามความสนใจของสังคม 

ต 2.1 ม. 4-6/1  เลือกใช\ภาษา น้ำเสียง และกิริยาทCาทางเหมาะกับระดับของบุคคล  โอกาส และ 

                       สถานท่ี ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ\าของภาษา   

ต 2.1 ม. 4-6/2  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และ 

                       ประเพณีของเจ\าของภาษา 

ต 2.2 ม. 4-6/2  วิเคราะห;/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตCางระหวCางวิถีชีวิต ความเช่ือและ 

                   วัฒนธรรมของเจ\าของภาษากับของไทยและนำไปใช\อยCางมีเหตุผล 

ต 3.1 ม. 4-6/1  ค\นคว\า/สืบค\น บันทึก  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข\อมูลท่ีเก่ียวข\องกับ 

                    กลุCมสาระการเรียนรู\อ่ืน จากแหลCงเรียนรู\ตCางๆ และนำเสนอด\วยการพูดและการเขียน 

ต 4.1 ม. 4-6/1   ใช\ภาษาส่ือสารในสถานการณ;จริง/สถานการณ;จำลองท่ีเกิดข้ึนในห\องเรียน  

                      สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

           ต 4.2 ม. 4-6/2  เผยแพรC/ประชาสัมพันธ; ข\อมูล  ขCาวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท\องถ่ิน/ 

                                ประเทศชาติ เปiนภาษาตCางประเทศ 

รวม   12  ตัวช้ีวัด 

 



 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู? 

สัปดาหQ วัน/เดือน/ปG เร่ืองท่ีสอน 

1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2565  

 

Unit 7: In style 

(สอนชดเชยวันจันทร;ของสัปดาห;ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 2565  

โดยชดเชยการสอนผCาน Line ,Google  meet ,YouTube) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 Reading  

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 Unit 8: Oops! I Forgot 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 Reading 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 Conversation  

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Unit 9: Natural Resources and Energy 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 2565 ชดเชยการสอน 

ผCาน Line ,Google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 Readingสอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565  

ชดเชยการสอนผCาน Line , Google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

Conversation  

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปKการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2 ปKการศึกษา 2565 

 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 2566 Unit 10: If Only I’d Known 

สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 2 ม.ค. 2566  

โดยมอบหมายทำแบบฝ�กหัดตอบคำถามจากการอCาน  

ผCาน Google Meet , Google classroom, Line Group) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 Reading  

12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 Conversation 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 ชดเชยการสอน

ผCาน Line, google classroom , google meet) 

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 2566 Unit 11: Natural Phenomena 

14 30 ม.ค – 3 ก.พ. 2566 Reading  

15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 2566 Unit 12: As the saying goes. 

16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 2566 Reading 

17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 Review Test 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปKการศึกษา 2565  

19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6  (อ33102) 

20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียน รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6  (อ33102) 



 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู? 

 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  สัดสCวนคะแนนระหวCางภาคตCอปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนกCอนกลางภาค 25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค           25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 

5.2  คะแนนก5อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข5ายสาระการเรียนรู?ในการประเมินผลก5อนกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน5วยการเรียนรู? คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 
ต 1.1 ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 

ต 1.2 ม. 4-6/1   

 

Unit 7  

In style 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 20 ขQอ 

- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 

- Projector 

 

ต 1.2 ม. 4-6/4 

ต 1.3 ม. 4-6/1 

ต 2.1 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2 

 

Unit 8 

Oops! I Forgot 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 20 ขQอ 

- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 

- Projector 

 

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 

Unit 9 

Natural 

Resources and 

Energy 

5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 

 

- Note Book 

- Projector 

 

 

5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันท่ี 23 ธ.ค. และ 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565) 
 

ขอบข5ายสาระการเรียนรู?ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน5วยการเรียนรู? คะแนน รูปแบบข?อสอบ 
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 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 

Unit 7: In style 

Unit 8: Oops! I Forgot 

Unit 9: Natural Resources 

and  Energy 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 30 ขQอ 

- แบบทดสอบอัตนัย 

จำนวน  10 ขQอ  

 

 



 

 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข5ายสาระการเรียนรู?ในการประเมินผลก5อนสอบปลายภาค 

ตัวช้ีวัด หน5วยการเรียนรู? คะแนน รูปแบบการประเมิน ส่ือการสอน 
ต 1.1 ม. 4-6/2,  ม. 4-6/3,  ม. 4-6/4 

ต 1.2 ม. 4-6/1   

Unit 10   

If Only I’d Known 

5 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

- Note Book 

- Projector 

ต 1.2 ม. 4-6/4 

ต 1.3 ม. 4-6/1 

ต 2.1 ม. 4-6/1,  ม. 4-6/2 

Unit 11   

Natural 

Phenomena  

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 

- Projector 

 

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 

Unit 12   

As the saying goes. 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด

และใบงาน 

- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- Note Book 

- Projector 

 

 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันท่ี 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566) 
 

ขอบข5ายสาระการเรียนรู?ในการประเมินผลสอบปลายภาค 

ตัวช้ีวัด หน5วยการเรียนรู? คะแนน รูปแบบข?อสอบ 

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 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 

Unit 10: If Only I’d Known 

Unit 11: Natural Phenomena 

Unit 12: As the saying goes. 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จำนวน 40 ขQอ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ขQอ 

 

 

5.6  ช้ินงาน Pop-up Card   
 

หน5วยการเรียนรู?หรือสาระ

การเรียนรู?/ตัวช้ีวัดหรือ    

ผลการเรียนรู?/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ช้ินงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส5งงาน 
ลักษณะ

ประเภท 

จำนวน

ช้ินงาน 
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 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 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 

2. แนวคิดในการออกแบบ 

3. ความคิดสรQางสรรคsในการ

ออกแบบชิ้นงาน 

4. ความสวยงามความประณีต

ของPop-up Card 

5. ความถูกตQองในเรื่องของ

การใชQภาษา 

   ชิ้นงาน

Pop-up 

Card 

   1 ชิ้น 10  คะแนน  

(ก}อนกลางภาค  

5 คะแนน และ

หลังกลางภาค  

5 คะแนน) 

30  มี.ค. 2566 


