
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย              

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

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

1. ชื่อรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  รหัสวิชา  ว30261 
   จำนวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  มณีวุฒิวรสกุล , นางสาวรุ่งรว ี ทัดแช้ม , นางสาวสุปราณี จอมแจ้ง                      

2. คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก รอยต่อระหว่างชั้นโครงสร้างพร้อมหลักฐานที่สนับสนุน 
ศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานพร้อมหลักฐานสนับสนุน ศึกษาสาเหตุและรูปแบบ 
แนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี และหลักฐานที่เป็นผลจากการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี ศึกษาสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และสึนามิ พร้อม
แนวทางการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย รวมทั้งอธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีตจากการ
ใช้หลักฐานที่พบในปัจจุบัน 
    โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ระบุ ยกตัวอย่าง 
อธิบายและนำเสนอ 
     เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสารสามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการใช้ชีวิตและสามารถดำรงชีวิตในสังคม รัก
ความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีจิตสาธารณะ 

3. ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของ โครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่ สนับสนุน 
   2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 
   3. ระบุสาเหตุและอธิบายรูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีท่ีสัมพันธ์กับการ เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อม
ยกตัวอย่าง หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ 
   4. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของ
ภูเขาไฟ แตกต่างกันรวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยออกแบบและนำเสนอแนวทาง การเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 



 
   5. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิดขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้า ระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
   6. อธิบายสาเหตุกระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัย ออกแบบและ
นำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
   7. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก (สอนชดเชยวันจันทร์ของ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง
การศึกษาโครงสร้างโลก สอนผ่าน Line , google classroom , 
google meet)  

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกล  
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบเคมี 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ทฤษฎีทวีปเลื่อน 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีทวีปเลื่อน   
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 ทฤษฎีการแผ่ขยายพ้ืนมหาสมุทรหิน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 

5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่องทฤษฎีการแผ่ขยายพื้น
มหาสมุทรหิน สอนผ่าน Line , google classroom , google 
meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 
ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง การแปรสัณฐานของ 
แผ่นธรณ ีชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

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

ธรณีสัณฐานและโครงสร้างทางธรณี 
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ภูเขาไฟระเบิด 1 (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง ภูเขาไฟระเบิด 1 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ภูเขาไฟระเบิด 2 (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง ภูเขาไฟระเบิด 2 ชดเชยการสอนผ่าน 
Line, google classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. –13 ม.ค. 2566 แผ่นดินไหว  



 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 สึนาม ิ (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยมอบหมาย

ใบงาน เรื่อง สึนาม ิ ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย  
14 30 ม.ค. –  3 ก.พ. 2566 การลำดับชั้น 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การเปลี่ยนแปลงทางธรณี 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 อายุทางธรณีวิทยา  
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 2566 การเทียบสัมพันธ์ทางลำดับชั้นหิน  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   

(ว30261) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1   

(ว30261) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียน หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 โครงสร้างโลก 15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบ
งาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน  1 ข้อ  

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 

 

ข้อ 2 - 3 
 
 

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบ
งาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน  2 ข้อ  

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 
 
 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 โครงสร้างโลก 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน  2 ข้อ  

ข้อ 2 - 3 
 

การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 4 - 6 ธรณีพิบัติภัย 15 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 5
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน  1 ข้อ 
- ชิ้นงาน STEM 

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 

 

ข้อ 7 การลำดับเหตุการณ์
ทางธรณีวิทยา 

10 - การตรวจคำตอบจากสมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัยจำนวน  1 ข้อ 

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 4 - 6 ธรณีพิบัติภัย 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน  2 ข้อ  

ข้อ 7 การลำดับเหตุการณ์ทาง
ธรณีวิทยา 

         5.6  ชิ้นงาน Earthquake (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 4 - 6 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน             1 ชิ้น                25 ก.พ.2566                 

 


