
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้   รหัสวิชา  อ 30206 
   จำนวนชั่วโมง  2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ภาคเรียนที่  2                   ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน นางกังสดาล คณาลัยวุฒิพงศ์ นางสาวปานวาด พูลดี  
2. คำอธิบายรายวิชา 
           ศึกษาโดยการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของ คำศัพท์ สำนวน วลี ประโยค สุภาษิต  
คำพังเพย คำคม ข้อความสั้นๆ ตามหลักการออกเสียง  สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล 
สถานที่ท่องเที่ยว เรื ่องราวต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน การศึกษา ต่อ 
 การสัมภาษณ์ การแนะนำตนเองในการสมัครงานการศึกษาต่อ  การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  อีเมล์  
สื่ออิเลคทรอนิคส์ จดหมายสมัครงาน และเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และเนื้อหาสาระที่
เกี ่ยวข้องกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื ่น สามารถอ่าน และเขียน เนื้อเรื ่อง ความเรียง นิ ทาน เรื ่องสั้น  
เพื่อตีความ จับใจความสำคัญ และสามารถฟังและพูด เพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความต้องการ อธิบาย 
เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ โดยสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เขียน โดยใช้
โครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เหมาะสมกับ เนื้อหา สถานการณ์ ระดับบุคคลและกาลเทศะ 
 โดยใช้ความรู้ และทักษะการใช้ภาษา กระบวนการอภิปราย และกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ความรู้ด้านคำศัพท์ของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สำนวนภาษา โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 เพื ่อให้น ักเร ียนมีเจตคติที ่ด ีต ่อภาษาอังกฤษเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษา  
เพื่อการสื่อสาร การพัฒนะทักษะทางสังคม การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรม  
ของเจ้าของภาษาและ สามารถใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้เพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียนครบตามหลักสูตร 
 

 

 



 
3. ผลการเรียนรู้ 
 

  1. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับชั้นของบุคคล 
 2.  สนทนาโดยสามารถเลือกใช้ภาษาในการสนทนาสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องถูกต้อง เหมาะสม  
กับหัวข้อเรื่องและสถานการณ์ 

3. เขียนบรรยายเพื ่อขอและให้ข้อมูล ในหัวข้อที ่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
และโครงสร้างประโยค 
 4. อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ สำนวน บทร้อยกลอน คำพังเพย สุภาษิต นิทาน 
เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 5. พูดและเขียน อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที ่อ่านและฟัง 
 โดยใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง 

  6. อ่านเนื้อเรื่อง ความเรียง นิทาน เรื่องสั้น แล้วตีความ และจับใจความสำคัญได้ 
 

 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย -4 พ.ย. 2565 Speaking 

(สอนชดเชยสัปดาห์ที่ 1 ในวันที่  31 ต.ค 2565 
ชดเชยการสอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 

2 7 พ.ย - 11 พ.ย. 2565 Idioms 
3 14 พ.ย -18 พ.ย. 2565 Prefix and Suffix 
4 21 พ.ย – 25 พ.ย 2565 Verb and nouns 
5 28 พ.ย – 2 ธ.ค 2565 Part of speed 
6 5 ธ.ค- 9 ธ.ค 2565 Error identification exercise 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line , google classroom , google meet) 

7 12 ธ.ค- 16 ธ.ค 2565 Make sentences 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 

Line , google classroom , google meet) 
8 19 ธ.ค- 22 ธ.ค 2565 

23 ธ.ค 2565 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
9 26 ธ.ค- 29 ธ.ค 2565 

30 ธ.ค 2565 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

Passage Mapping 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 

Line , google classroom , google meet) 
10 2 ม..ค- 6 ม.ค. 2566 Error identification (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค 2566 

ชดเชยการสอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 
11 9 ม..ค-13 ม.ค. 2566                                   Passive Voice 
12 16 ม..ค- 20 ม.ค. 2566 Close test exercises 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค 2566 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line , google classroom , google meet) 

13 23 ม..ค- 27 ม.ค. 2566 Forms 
14 30 ม.ค-3 ก.พ 2566 letter 
15 6 ก.พ – 10 ก.พ 2566 Synonyms and Antonyms 



 
 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  

   (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
16 13ก.พ – 17 ก.พ 2566 Proverb 
17 20 ก.พ – 24 ก.พ 2566 Listening 
18 27 ก.พ – 3 มี.ค 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค – 10 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนคะแนนรายวิชา อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้ อ30206 
20 13 มี.ค – 17 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนคะแนนรายวิชา อ30221 ภาษาอังกฤษรอบรู้ อ30206 



 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

 1. ใช้ภาษา น้ำเสียง
และกิริยาท่าทางได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์และ
ระดับชั้นของบุคคล 

 

1  Do you know? 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

2.  สนทนาโดย
สามารถเลือกใช้ภาษา
ในการสนทนาสื่อสาร
ได้อย่างต่อเนื่องถูกต้อง 
เหมาะสมกับหัวข้อ
เรื่องและสถานการณ์ 

 

2 I will help you 10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
 

คลิปวีดีโอ 
Power point 
โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

3. เขียนบรรยายเพื่อ
ขอและให้ข้อมูล ใน
หัวข้อที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และ
โครงสร้างประโยค 

3  I can do it 5 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
ใบความรู้ 

โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  (วันที่ 23 และ 26-29 ธันวาคม 2565)    
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

3. เขียนบรรยายเพื่อขอและ
ให้ข้อมูล ในหัวข้อที่
กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยค 
5. พูดและเขียน อธิบาย 
เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อ่าน
และฟัง โดยใช้ทักษะในการ
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง 

 

1,2,3,4 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน  
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วย 

การเรียนรู้ 
คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4. อ่านออกเสียงและบอกความหมาย
คำศัพท์ สำนวน บทร้อยกลอน คำพังเพย 
สุภาษิต นิทาน เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
5. พูดและเขียน อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่านและฟัง โดยใช้ทักษะในการสื่อสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4  
Read for 

you 

10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียน 
แบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
ใบความรู้ 

โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

 
1. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับชั้น
ของบุคคล 
6. อ่านเนื้อเรื่อง ความเรียง นิทาน เรื่อง
สั้น แล้วตีความ และจับใจความสำคัญ 
ได้ 

5  
Talk to 

you 

      10 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียน 
แบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
ใบความรู้ 

โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

 
3. เขียนบรรยายเพื่อขอและให้ข้อมูล ใน
หัวข้อที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค 
5. พูดและเขียน อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่านและฟัง โดยใช้ทักษะในการสื่อสาร
ได้อย่างต่อเนื่อง 

6  
I tell you 

5 -การเลือกคำตอบจากตัวเลือก 
และการเขียนตอบ 
-การประเมินจาการสนทนาตาม
สถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียน 
แบบอัตนัย 

คลิปวีดีโอ 
Power point 

รูปภาพ 
ใบความรู้ 

โดยใช้ line 
และ google 
classroom 

 
 

 
 



 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1,2,3,4,5,6 

1. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และระดับชั้นของ
บุคคล 
2.  สนทนาโดยสามารถเลือกใช้ภาษาใน
การสนทนาสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องถูกต้อง 
เหมาะสมกับหัวข้อเรื่องและสถานการณ์ 
3. เขียนบรรยายเพื่อขอและให้ข้อมูล ใน
หัวข้อที่กำหนดให้ได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค 
4. อ่านออกเสียงและบอกความหมาย
คำศัพท์ สำนวน บทร้อยกลอน คำพังเพย 
สุภาษิต นิทาน เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
5. พูดและเขียน อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน
และฟัง โดยใช้ทักษะในการสื่อสารได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
6. อ่านเนื้อเรื่อง ความเรียง นิทาน เรื่อง
สั้น แล้วตีความ และจับใจความสำคัญ ได้ 

1,2,3,4,5,6,7,8 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย  
จำนวน 10 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 ชิ้นงาน Foreign Famous People bulletin board (STEM)  
 
หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือ    ผลการเรียนรู้/

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

4,5,6 1. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 
3. การนำเสนอหน้าชั้น
เรียน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน 
(คะแนนหลัง 
กลางภาค) 

10 ม.ค 2566 

 


