
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต   รหัสวิชา อ30203 

จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวนิศา  อินทา 

 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาสัญลักษณ์ ความหมาย โจทย์ปัญหา ประโยคทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ระบบการวัดและการประเมิน วิเคราะห์การเกิดและการลดลงภาวะโลกร้อนที่ กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
อธิบายความแตกต่างของพัฒนาการทางร่างกายมนุษย์ ระบุพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ และวิเคราะห์ 
ความแตกต่างของพืชและสัตว์แต่ละชนิด ค้นคว้าและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพัฒนาการของโลก
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตระหนักและมีทัศนคติและเห็นความสำคัญถึงกระบวนการเรียนรู ้โดยใช้
โครงงานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 โดยใช้กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ระบุ วิเคราะห์ รวบรวม สรุปข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ และนำเสนอในชั้นเรียน 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  
เกิดทักษะในการดำรงชีวิตและสามารถนำไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้องอันนำไปสู่คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
 

3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อ่านสัญลักษณ์ บอกความหมาย แก้โจทย์ปัญหา ฟังและพูดประโยคทางคณิตศาสตร์ และ
สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบการวัดและการประเมินได้ 
 2. วิเคราะห์การเกิดและการลดลงภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 3. อธิบายความแตกต่างของ พัฒนาการทางร่างกาย 
 4. ระบุพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ และวิเคราะห์ความแตกต่างของพืชและสัตว์แต่ละชนิด 
 5. ค้นคว้าและนำเสนอเก่ียวกับเทคโนโลยีและพัฒนาการของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 6. ตระหนัก มีทัศนคติและเห็นความสำคัญถึงกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 Systems of Measurement 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 
2565 โดยมอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

2 7พ.ย. – 11 พ.ย. 2565  Systems of Measurement  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565  Systems of Measurement 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565  Global Warming 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565  Global Warming 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565  Physical Development 

(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565  Physical Development 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

Physical Development 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
Plant & Animal 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 Plant & Animal 
(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 Plant & Animal 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 Plant & Animal 

(สอนชดเชยวันหยุด วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายใบงาน สอนผ่าน Line, google 
classroom) 

 
 
 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Plant & Animal 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 World Development 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 World Development 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Project Work 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Project Work  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ

วิทย์-คณิต (อ30203) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ

วิทย์-คณิต (อ30203) 
 
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 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1 Systems of 

Measurement 
10 - การเลือกคำตอบจาก

ตัวเลือก และการเขียนตอบ 
- การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

 
2 Global Warming 7 - การเลือกคำตอบจาก

ตัวเลือก และการเขียนตอบ 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
 

- คลิปวีดีโอ 
- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

 
 
 
 



 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
3 Physical 

Development 
8 - การเลือกคำตอบจาก

ตัวเลือก และการเขียนตอบ 
- การนำเสนอผลงาน 
 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1,2,3 - Systems of Measurement 
- Global Warming 
- Physical Development 

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

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4 Plant & Animal 10 - การเลือกคำตอบจาก
ตัวเลือก และการตอบคำถาม
ปากเปล่า 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
การเขียนแบบอัตนัย 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

 

5 World 
Development 

8 - การเลือกคำตอบจาก
ตัวเลือก  
- การประเมินจาการสนทนา
ตามสถานการณ์ คู่-กลุ่ม 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

6 Project Work 7 - การเลือกคำตอบจาก
ตัวเลือก และการตอบคำถาม
ปากเปล่า 
- ตรวจคำตอบจากใบงาน 
- การนำเสนอ 

- Power point 
- รูปภาพ 
- ใบความรู้ 

 
 
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4,5,6 
 

- Plant & Animal 
- World 
Development 
- Project Work 

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

 
5.6 ชิ้นงาน Infographic 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัดหรือ  
ผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมาย
เหตุ 

กำหนดเวลา 
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1-3 1. ความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบ
ชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 - 2 ธ.ค. 2565 

 


