
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

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

1. ชื่อรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ30221 
   จำนวนชั่วโมง  3  ชั่วโมง / สัปดาห์  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ        ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นางกังสดาล  คณาลัยวุฒิพงศ์  

2. คำอธิบายรายวิชา 
 
 ศึกษาโดยการอ่านวิเคราะห์และจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด และบอกความหมาย  
จากเรื ่องที ่อ่าน นำมาเรียบเรียงเขียนย่อหน้าสั ้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการสะกดคำ ไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค และ อ่านออกเสียง คำศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ตัวย่อ นิทาน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สิ ่งของ สิ ่งใกล้ตัว เรื ่องราวที ่น่าสนใจ คำแนะนำ คำชี ้แจง ป้าย ข่าว สัญญาลักษณ์  
แบบฟอร์ม ฉลากยา ฉลากผลิตภัณฑ์ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศสมัครเรียน โฆษณาสมัครงาน ข่าว 
เมนูอาหาร คำชี้แจง บทเพลง บทอ่าน ความเรียง เรื่องสั้น เพื่อไปสู่การวิเคราะห์ ตีความ จับใจความ
สำคัญ อภิปราย ความเหมือน ความแตกต่าง ของวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ  
ของไทย ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมออพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมที่แทรก 
อยู่ในเรื่องต่าง ๆ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการใช้ภาษา กระบวนการคิด วิเคราะห์ กระบวนการอภิปราย กระบวนการ
กลุ่ม เพื่อการสื่อสาร สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้และข้อมูลต่าง ๆ  
 เพื ่อให้น ักเร ียนเกิดเจตคติที ่ด ีต ่อภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้  
เพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียนครบตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน บทร้อยกลอน  ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
2. อ่านเน ื ้อเร ื ่อง ความเร ียง แล ้วว ิเคราะห์ทำความข้าใจ ต ีความ จ ับใจความสำคัญ  

และบอกรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง 
3. อ่านข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สิ่งของ สิ่งใกล้ตัว เรื่องราวที่น่าสนใจและเขียนให้ข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง 
4. อ่านคำแนะนำ คำชี ้แจง ป้าย ข่าว ประกาศรับสมัครงาน ประกาศสมัครเรียน โฆษณา  

บทร้อยกรอง เพลง  และตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆได้ แล้วตอบคำถามได้ 
 5.  อ่านข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์และแสดงความคิดเห็น 
              เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได ้
 6.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวัฒนธรรมจากเรื่องที่อ่าน โดยเปรียบเทียบความเหมือนและ  
ความแตกต่างได้อย่างเหมาะสม 
 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 

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

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

2 7 พ.ย - 11 พ.ย. 2565 Signs 
3 14 พ.ย -18 พ.ย. 2565 Reading 1 
4 21 พ.ย – 25 พ.ย 2565 Reading 2 
5 28 พ.ย – 2 ธ.ค 2565 Reading 3 
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 Reading 4 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค 2565 ชดเชยการสอนผ่าน 

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

23 ธ.ค 2565 
Reading 5 

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 Conversations (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค 2566    

ชดเชยการสอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 
11 9 ม..ค-13 ม.ค. 2566 Close test 
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 



 
 

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

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน   
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
15 6 ก.พ – 10 ก.พ 2566 Short story 
16 13ก.พ – 17 ก.พ 2566 News 
17 20 ก.พ – 24 ก.พ 2566 Short story 
18 27 ก.พ – 3 มี.ค 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค – 10 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนคะแนนรายวิชา อ30221 

การอ่านภาษาอังกฤษ 6 
20 13 มี.ค – 17 มี.ค 2566 ประมวลผลการเรียนคะแนนรายวิชา อ30221  

การอ่านภาษาอังกฤษ 6 



 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1. อ่านออกเสียง
คำศัพท์ สำนวน 
บทร้อยกลอน  
 ได้ถูกต้อง 
ตามหลักการอ่าน 

  

Culture about 
food around the 

world 
 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  
 

- Power 
point 
- Picture 
-ใบงาน 
โดยใช้ line 

และ 
google 

classroom 
 

 
2. อ่านเนื้อเรื่อง 
ความเรียง 
แล้ววิเคราะห์ทำ
ความขา้ใจ ตีความ 
จับใจความสำคัญ
และบอก
รายละเอียดจาก
เรื่องท่ีอ่านได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

About Oneself 
 
 

7 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบปรนัย    
แบบเติมคำตอบ  
จำนวน 5 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ 

- Power 
point 
โดยใช้ line 

และ 
google 

classroom 
 
 

3. อ่านข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
บุคคล สิ่งของ สิ่ง
ใกล้ตัว เรื่องราวที่
น่าสนใจและเขียน
ให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

Easy reading 
 

8 - การตรวจคำตอบ 
จากสมุดและใบงาน 
-- แบบทดสอบปรนัย  
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 16 ข้อ 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- Power 
point 
- Picture 
โดยใช้ line 

และ 
google 

classroom 



 
 
 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 24 และ 27-30 ธ.ค 2565)     
 

  ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียน คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

 
1,2,3,45,6 

 
1,2,3,45,6 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบเติม
คำตอบ จำนวน 5 ข้อ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
4. อ่านคำแนะนำ คำชี้แจง ป้าย ข่าว 
ประกาศรับสมัครงาน ประกาศสมัคร
เรียน โฆษณา บทร้อยกรอง เพลง และ
ตีความสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบ
ต่างๆได้ แล้วตอบคำถามได้ 
 

Education and 
Occupation 

 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 
ข้อ  
- ชิ้นงาน STEM 

- Power 
point 
- Picture 
- ใบงาน 
-สารสนเทศอิ
เล็กทรอนิกล์  

5. อ่านข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อ สิ่งพิมพ์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์และแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
 

around the 
world 

 

7 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 14ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 
ข้อ 

- Power 
point 
- Picture 
- ใบงาน 
-สารสนเทศอิ
เล็กทรอนิกล์ 
 

6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วัฒนธรรมจากเรื่องที่อ่าน โดย
เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 

Describe by 
my self 

8 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- ชิ้นงาน  5  คะแนน 

- Power 
point 
- Picture 
- ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 28 ก.พ และ1-4 มี.ค 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

2. อ่านเนื้อเรื่อง ความเรียง 
แล้ววิเคราะห์ทำความข้าใจ 
ตีความ จับใจความสำคัญและ
บอกรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 
4. อ่านคำแนะนำ คำชี้แจง ป้าย 
ข่าว ประกาศรับสมัครงาน 
ประกาศสมัครเรียน โฆษณา บท
ร้อยกรอง เพลง  และตีความสื่อ
ที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ
ได ้แล้วตอบคำถามได้ 
 

About Oneself 
 
 
 
 

Education and 
occupations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย แบบ
เติมคำตอบ จำนวน 10 
ข้อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 ชิ้นงาน Foreign Famous People bulletin board (STEM)  
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

4,5,6 1. ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงาม
ความประณีตของ
ชิ้นงาน 
3. การนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน 
(คะแนนหลัง 
กลางภาค) 

10 ม.ค 
2566 

 
 


