
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 

 

1. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2     รหัสวิชา ว20207 
 จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 
 ผู้สอน นางสาวพรพิมล  ตันธุวปฐม , นายหัสชัย  ทวีผล , นางสาววริษฐา   แหวนเพชร 
  
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเขียนหลักการ เหตุผล ที่มา และจุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัย สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือไปสู่การวางแผนการวิจัย เลือกเครื่องมือ  และเครื่องใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย  ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ลงมือทำวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย  เขียนรายงาน 
การวิจัยตามแบบที่กำหนดได้ถูกต้องครอบคลุมและครบถ้วนตามแบบแผน  นำเสนอผลงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด  กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบในการแสดงความคิด เสนอทางออกเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์  อธิบาย ออกแบบการทดลอง  ทดลอง  ตระหนักถึง
ความสำคัญ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล   

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่น
ในการทำงาน มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร   
3. ผลการเรียนรู้รายวิชา 

1. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มา และจุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยได้ 
2.  สืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือไปสู่การวางแผนการวิจัย 
3. เลือกเครื่องมือ  และเครื่องใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย 
4. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. ลงมือทำวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
6. เขียนรายงานการวิจัยตามแบบที่กำหนดได้ถูกต้องครอบคลุมและครบถ้วนตามแบบแผน 
7. นำเสนอผลงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 



8. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในการแสดงความคิด เสนอทางออก
เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้  

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 กิจกรรมที่ 5.1 เค้าโครงงานวิจัยเขียนอย่างไร (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1

ที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเรื่องการเขียนเค้าโครงโครงงาน
ผ่าน Line,google classroom,google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 กิจกรรมที่ 5.2 เขียนเค้าโครงงานวิจัย  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 กิจกรรมที่ 5.2 เขียนเค้าโครงงานวิจัย 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 กิจกรรมที่ 5.3 คิดถึงสิ่งที่เรียนรู้ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรมที่ 6.1 เตรียมพร้อมก่อนทำวิจัย  

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 กิจกรรมที่ 6.2 เริ่มต้นทำวิจัย (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.2565, 
โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำวิจัย ผ่าน Line,google 
classroom,google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรมที่ 6.2 เริ่มต้นทำวิจัย (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 ธ.ค.2565 โดยการ
มอบหมายให้นักเรียนศึกษาวิธีการทำวิจัย ผ่าน Line,google classroom,google 
meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

กิจกรรมที่ 6.3 คิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 

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

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 
กิจกรรมที่ 7.1 เขียนรายงานการวิจัย (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค.2565  
โดยการให้นักเรียนร่วมกันเขียนรายงานการวิจัย ผ่าน Line, google classroom, 
google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 กิจกรรมที่ 7.1 เขียนรายงานการวิจัย วิจัย (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 
โดยการให้นักเรียนร่วมกันเขียนรายงานการวิจัย ผ่าน Line,google classroom, 
google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กิจกรรมที่ 7.1 เขียนรายงานการวิจัย  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 กิจกรรมที่ 7.2 นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (สอนชดเชยวนัหยุดในวันที่ 16 ม.ค.

2566 โดยการให้นักเรียนนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา ผ่าน Line,google 
classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 กิจกรรมที่ 7.2 นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 กิจกรรมที่ 7.2 นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา  



สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 กิจกรรมที่ 7.4 คิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 กิจกรรมที่ 8.1 เราจะช่วยรักษาชุมชนของเราอย่างไร  
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 กิจกรรมที่ 8.1 เราจะช่วยรักษาชุมชนของเราอย่างไร  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 25656 ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 (ว20207) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 (ว20207) 

 

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. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มา และ

จุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยได้ 

2. สืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือไปสู่การวางแผนการวิจัย 

เค้าโครงงานวิจัย 10 - การตรวจการเขียนเค้าโครง
โครงวิจัย 
- การตรวจข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ไปสู่การวางแผนการวิจัย 

- Power Point 
- ตัวอย่าง 
เค้าโครงงานวิจัย 

3. เลือกเครื่องมือ  และเครื่องใช้ใน       

การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและ

สอดคล้องกับงานวิจัย 

4. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หาข้อมูล

ที่ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

5. ลงมือทำวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้  
โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการวิจัย 

ลงมือทำวิจัย 15 - การตรวจการเลือกเครื่องมือ 
และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจวัด 

- การตรวจการใช้เครื่องมือใน
การตรวจวัดหาข้อมูลที่
ต้องการทราบ 

- อุปกรณ ์
เครื่องมือใน   
การตรวจวัดหา
ข้อมูล 



5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่ 23, 26 – 29  ธันวาคม 2565)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

1. เขียนหลักการ  เหตุผล  ที่มา และ

จุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยได้ 

2. สืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ไปสู่การวางแผนการวิจัย 

เค้าโครงงานวิจัย 20 - ตรวจจากการนำเสนอเค้าโครงโครงงาน 
- ตรวจจากการสังเกตการปฏิบัติการเลือก
เครื่องมือและเครื่องใช้ในการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมท่ีสอบคล้องกับงานวิจัย  
- ตรวจวัดทักษะการใช้เครื่องมือ 
การตรวจวัดหาข้อมูล 
- ตรวจจากการลงมือทำวิจัยตามท่ี
วางแผนไว้  

3. เลือกเครื่องมือ  และเครื่องใช้ในการ

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและสอดคล้อง

กับงานวิจัย 

4. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัด หาข้อมูลที่

ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. ลงมือทำวิจัยตามที่ได้วางแผนไว้ โดยใช้
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 

ลงมือทำวิจัย 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

6. เขียนรายงานการวิจัยตามแบบที่กำหนด
ได้ถูกต้องครอบคลุมและครบถ้วนตาม  
แบบแผน 

7.  นำเสนอผลงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับ
แนวคิด  กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน
วิจัยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

เขียนรายงานและ
นำเสนอ

ผลงานวิจัย 

15 - การตรวจการเขียน
รายงานวิจัย 
- การตรวจการนำเสนอ
ผลงานวิจัย 
 

- Power Point 
- รายงานวิจัย 

8. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในการแสดง
ความคิด เสนอทางออกเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

 

คุณค่าของ 
การเรียนรู้ 

โลกทั้งระบบ 

10 - การตรวจการนำเสนอ 
การอภิปรายร่วมกันในการ
แสดงความคิด เสนอแนว
ทางออกเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของ
นักเรียน 

- Power Point 

 
 
 



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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน 

6. เขียนรายงานการวิจัยตามแบบ
ที่กำหนดได้ถูกต้องครอบคลุม
และครบถ้วนตาม  แบบแผน 

7.  นำเสนอผลงานวิจัย อธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการที่
ใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

เขียนรายงานและ
นำเสนอผลงานวิจัย 

30 - ตรวจจากการนำเสนอผลงาน  

8. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบในการแสดงความคิด  
เสนอทางออกเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 

 

คุณค่าของการเรียนรู้ 
โลกทั้งระบบ 

 
 
 
 
 


