
โครงการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ 33102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
********************************************************************************************* 

ผู้สอน  อาจารย์พรสิรินทร์ หาเรือนทรง 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษา เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความ การวิเคราะห์
ความ  การใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็น  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม  
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนากับ
ระดับของบุคคล โอกาสและสาถนที่ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
เจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ 
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การค้นคว้าหรือสืบค้น การบันทึก 
การสรุป การแสดงความคิดเห็น และการน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จริงหรือจ าลองเสมือนจริงที่เกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม การใช้ภาษาในการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน และชุมชน 
 โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็น อธิบายและสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล  เลือกใช้ เข้าร่วม แนะน าและจัดกิจกรรม เปรียบเทียบ ค้นว้า
หรือสืบค้น บันทึก น าเสนอข้อมูล  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สามารถสรุปความ วิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักใฝ่เรียนรู้จนเกิดเป็นวินัย ท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนและมี
จิตสาธารณะ และสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนอ่ืนๆ และไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 
ตัวชี้วัด 
ต 1.1   ม. 6/4 
ต 1.3   ม. 6/2 
ต.2.1   ม. 6/1, ม. 6/2, ม. 6/3 
ต.2.2   ม. 6/1, ม. 6/2 
ต 3.1   ม. 6/1 
ต 4.1   ม. 6/1 
ต 4.1   ม. 6/1, ม. 6/2 
 



จุดประสงค์รายวิชา 
     1.  เพ่ือให้รู้และเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มค าและประโยคชนิดต่างๆของภาษาอังกฤษ 
     2.  เพ่ือให้สามารถเข้าใจและใช้ศัพท์ส านวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมในการ 
          ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
     3.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการหาความรู้เพ่ิมเติม 
     4.   เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบ 
           อาชีพ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 1.  Subjunctive 
 2.  Inversion of Verb and Adverb 
 3.  Modal Verbs 
 4.  Agreement of Subjects and Verbs  
 5.  Quantifiers  
 6.  The Other Group  
          7.  An English word with several meanings 
 8.  Phrasal Verbs 
 
การวัดผลและประเมินผล 

- คะแนนเก็บ      60  คะแนน 
- สอบกลางภาค   20  คะแนน 
- สอบปลายภาค  20  คะแนน 
 รวม     100  คะแนน 

 - การตัดเกรดใช้วิธีอิงเกณฑ์      
 - นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างย้อย 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดเรียนได้ 4 ครั้ง = 8 คาบ) 

********************************************************************************************* 
 

 
 

 

 

 

 



โครงกำรสอน 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6     ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2562 

วิชา  ภาษาอังกฤษ 6   (อ 33102)           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง คะแนน 
1. Subjunctive 10 
2. Inversion of Verb and Adverb 10 
3. Modal Verbs 10 

สอบกลำงภำคเรียนที่ 1  -  หน่วยที่ 1 
-  หน่วยที่ 2 
-  หน่วยที่ 3 

 
20 

4. Agreement of Subjects and Verbs 10 

5. Quantifiers 
"The Other" Group 

10 

6. An English Word with several meanings 
Phrasal Verbs 10 

สอบปลำยภำคเรียนที่ 1 -  หน่วยที่ 4 
-  หน่วยที่ 5 
-  หน่วยที่ 6 

 
20 

รวม 100 

 
 
 

 

 


