
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3  รหัสวิชา  ว30263 
   จำนวนชั่วโมง 2  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40  ช่ัวโมง / ภาคเรียน          จำนวนหน่วยกิต  1  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            ระดับชั้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
   ภาคเรียนที่  2               ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายภัทรพล  โสดดี, นางสาวพวงผกา  หมุนลี 
 
2. คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลพลังงานของโลกท่ีส่งผลต่อพื้นผิวโลก ซึ่งบริเวณต่าง ๆ บนโลกได้รับพลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  การหมุนเวียนของอากาศท่ีมีผลต่อภูมิอากาศของโลก การแบ่งช้ันน้ำ
ในมหาสมุทร โดยพิจารณาจากมวลของน้ำในแนวดิ่ง และอุณหภูมิ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะอากาศ สิ่งมีชีวิต และ
ส่ิงแวดล้อม การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนภูมิอากาศ การ
แปลความหมายข้อมูลลมฟ้าอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแผนท่ี และการพยากรณ์อากาศ เพื่อ
วางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
 การนำความรู ้เกี ่ยวกับสมดุลพลังงานโลก และการเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การ
สังเกต การวิเคราะห์การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม คำนิยม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
 
3. ผลการเรียนรู้ 

๑. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันและผลที่มีต่อ  
     อุณหภูมิอากาศในแต่ละบริเวณของโลก 

๒. อธิบายกระบวนการท่ีทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
๓. อธิบายผลของแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ แรงคอริออลิส แรงสู่ศูนย์กลาง และ 

     แรงเสียดทานท่ีมีต่อการหมุนเวียนของอากาศ 
๔. อธิบายการหมุนเวียนของอากาศตามเขตละติจูด และผลท่ีมีต่อภูมิอากาศ 
๕. อธิบายปัจจัยท่ีทำให้เกิดการแบ่งช้ันน้ำในมหาสมุทร 
๖. อธิบายปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียนของน้ำใน  

     มหาสมุทร 



 
๗. อธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที ่มีต่อลักษณะลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีว ิตและ  

     ส่ิงแวดล้อม 
๘. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพอากาศและการเกิดเมฆ 
๙. อธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลักษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๐. อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกพร้อมยกตัวอย่างข้อมูล 

       สนับสนุนปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก 
๑๑. วิเคราะห์ และอภิปรายเหตุการณ์ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และนำเสนอแนว

       ปฏิบัติของมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยในการชะลอการเปล่ียนแปลงของโลก 
๑๒. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนท่ีอากาศ 
๑๓. วิเคราะห์ และคาดการณ์ลักษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองต้นจากแผนท่ีอากาศและข้อมูลสารสนเทศ

       อื่น ๆ เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
รวม   ๑๓  ผลการเรียนรู้ 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 กระบวนการท่ีทำให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดย
มอบหมายใบงาน เรื ่อง สมดุลพลังงานของโลก สอนผ่าน google 
classroom, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรังสีของโลก 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ผลของสมดุลพลังงานท่ีส่งผลต่อโลก 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การเคล่ือนท่ีและการหมุนเวียนของอากาศ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การหมุนเวียนอากาศกับภูมิอากาศ 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 อุณหภูมิและความเค็มของมหาสมุทร 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื ่อง การแบ่งชั ้นน้ำในมหาสมุทร ชดเชยการสอนผ่าน google 
classroom, google meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื ่อง การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทร ชดเชยการสอนผ่าน google 
classroom, google meet) 

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

การหมุนเวียนน้ำในมหาสมุทรกับลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ 
สอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

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

สอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การยกตัวของอากาศและเสถียรภาพอากาศ 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง การยกตัวของอากาศ ชดเชยการสอนผ่าน google 
classroom, google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 การยกตัวของอากาศและเสถียรภาพอากาศ 



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง เสถียรภาพอากาศ ชดเชยการสอนผ่าน google classroom, 
google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 กระบวนการเกิดเมฆ  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันท่ี 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
ชดเชยการสอนผ่าน google classroom, google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 สัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้าง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 การแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและ

ข้อมูลเรดาร์ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3   

(ว30263) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3   

(ว30263) 
 
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 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ. ๑ – ๒ สมดุลพลังงานของโลก ๙ - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  1 ข้อ  

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 

 

ข้อ. ๓ - ๔ 
 
 

การหมุนเวียนของอากาศ
บนโลก 

๘ - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  2 ข้อ  

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 
 
 

ข้อ. ๕ – 7 การหมุนเวียนของน้ำใน
มหาสมุทร 

๘ - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  2 ข้อ 

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 

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

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

ข้อ. ๑ – ๒ สมดุลพลังงานของโลก  
 

20 

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

ข้อ. ๓ – ๔ การหมุนเวียนของ
อากาศบนโลก 

ข้อ. ๕ – 7 การหมุนเวียนของน้ำใน
มหาสมุทร 

  
 
 
 
 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ. 8 - ๑๑ การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 
 

๑๕ - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- ช้ินงาน infographic 

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 

 

ข้อ. 12 - ๑3 การพยากรณ์อากาศ 10 - การตรวจคำตอบจากสมุด
และใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  1 ข้อ 

- Power Point 
- ใบงาน 
- วิดีทัศน์ 
 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 
ข้อ. 8 - ๑๑ การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศโลก 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
จำนวน  2 ข้อ  ข้อ. 12 - ๑3 การพยากรณ์อากาศ 

  
 5.6  ชิ้นงาน infographic 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ. 11 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของช้ินงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน 

            
ช้ินงาน 

              
1 ช้ิน 

 
5  คะแนน  
(หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

              
24 ก.พ. 
2566 

 


