
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

 (Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1.  ชื่อรายวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์ - คณิต           รหัสวิชา อ20203 

     จำนวนชั่วโมง  2 ช่ัวโมง / สัปดาห์   40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ                             ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

     ภาคเรียนที่ 2                         ปีการศึกษา 2565      

     ผู้สอน นางสาวณิชภานิดา  เพ็งนาม 

 

2.   คำอธิบายรายวิชา 

มีทักษะทางด้านการอ่าน วิเคราะห์ นำเสนอ บทความท่ี เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เพื่อเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทาง วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์  และนำไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ได้อย่างสร้างสรรค์   

 โดยใช้กระบวนการอ่านภาษาอังกฤษ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และความเข้าใจเนื้อหา

ของภาษา เพื่อส่ือสาร สืบค้น ค้นคว้า รวบรวม สรุป จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

 ให้เกิดเจตคติท่ีดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสาร แสวงหาความรู้ เพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ตามคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร  อันได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ อยู่

อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ อีกท้ังยังพัฒนาในด้านการส่ือสาร การคิด 

การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

 

3.   ผลการเรียนรู้ 

1. บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้ 
2. อ่าน วิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และตอบคำถามได้ 
3. บอกประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. บอกช่ือดาวเคราะห์และอธิบายลักษณะของ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 



5. อ่าน วิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ได้ 
6. เขียนสรุป Mind mapping เรื่อง Human Body systems ได้ 
7. นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการค้นคว้าตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้  

 

4.   กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

1  1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 อ่าน เขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และหาคำตอบเป็น

ภาษาอังกฤษ  (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 31 ต.ค. 

2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง Math Symbols สอนผ่าน Line , 

google classroom, google meet) 

2  7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 อ่าน วิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหา คณิตศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน  

3  14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ตอบคาถามเกี่ยวกับปัญหา คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

4  21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ฟัง – พูด เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 

5  28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 อ่านช่ือดาวเคราะห์ ฉายาของดาวเคราะห์ 

6  5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 อธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (สอนชดเชยวันหยุดใน

วันท่ี 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง ลักษณะของดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, 

google meet) 

7  12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การอ่านบทความเรื่อง Solar System (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 

ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง Solar System ชดเชยการสอน

ผ่าน Line, google classroom, google meet) 

8  29 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

ฟัง – พูด เกี่ยวกับระบบสุริยะ 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

9  26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน  

เรื่อง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 



สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

10  2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ฟัง – พูด Human Body systems  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  

เรื่อง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google meet)  

11  9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 อ่าน วิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Human Body systems 

12  16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 การอ่านบทความเรื่อง Stay Healthy  

(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน  

เรื่อง ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

13  23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ฟัง – พูดเรื่อง Stay Healthy 

14  30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Covid-19  

15  6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 How technology has changed our lives 

16  13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Project work: How technology has changed our lives 

17  20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Presentation: How technology has changed our lives 

18 
27-28 ก.พ. - 1-3 มี.ค. 

2566 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

19 
6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์ - คณิต   

(อ20203) 

20 
13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์ - คณิต  

 (อ20203) 

5.   การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน 5 คะแนน) 

- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 



5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 – 29 ธ.ค. 2565)     
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1, 2, 3,4 Useful Words 
Math Problem Solving 
Prompts 
Using Numbers 
Solar System 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  10 ข้อ  

 
 
 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1.บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขั้น
พื้นฐานได้ 

Useful Words 5 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 
- Power point 
- Google 
Classroom 

2.อ่าน วิเคราะห์ข้อความ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัญหา
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
ตอบคำถามได้ 

Math Problem 
Solving 
Prompts 

8 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 
- Power point 
- Google 
Classroom 

3.บอกประโยคภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

Using Numbers 6 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 
- Power point 
- Google 
Classroom 

4. บอกช่ือดาวเคราะห์และ
อธิบายลักษณะของดาว
เคราะห์ในระบบสุริยะ 

Solar System 6 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 
- Power point 
- Google 
Classroom 



5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

5. ระบุช่ือพืชท่ีใช้เป็นอาหาร
และยาได้ 

Plants as food 
and medicine 

8 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
 

- Note Book 
- Power point 
- Google Classroom 

6. เขียนสรุป Mind mapping 
เรื่อง Digestive system 

Digestive 
system 

8 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบอัตนัย 

- Note Book 
- Power point 
- Google Classroom 

7.นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการ
ค้นคว้าตามแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ 

Technology in 
the future 

9 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- ช้ินงานนำเสนอ 5 คะแนน 

- Note Book 
- Power point 
- Google Classroom 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 5, 6, 7 Plants as food and medicine 
- Digestive system 
- Technology in the future 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ 

5.6 ชิ้นงาน Solar System (STEM)   

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา

ส่งงาน ลักษณะ 

ประเภท 

จำนวน

ชิ้นงาน 

4 

 

1.ความคิด สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบช้ินงาน 
2.ความสวยงาม ความประณีต
ของช้ินงาน Solar System    
3. การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

ช้ินงาน 1 5 คะแนน 

(คะแนนหลัง 

กลางภาค) 

22 กุมภาพันธ์ 

2566 

 


