
 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

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

 
1. ชื่อรายวิชา   โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  รหัสวิชา ว30290 
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ผู้สอน  นางสาวนัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์, นางสาวกุลจิรา  ทนงศิลป์, นางสาวพิชญา สิทธิชัย,  

 นายประกิต อนุมาศ 
  

2. คำอธิบายรายวิชา 
สืบค้นข้อมูล เลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ จัดทำในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ปลูกฝัง

กระบวนการคิด แก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง และดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเอง 
นำทักษะปฏิบัติการพ้ืนฐานทางเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ เขียนกราฟ บรรยาย อธิบาย สร้างแบบจำลอง 
ตระหนักออกแบบการทดลอง เขียนแผนภาพ การวัด แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
 เจตคติ คุณลักษณะ เพ่ือให้เกิดความคิด มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการใช้
ชีวิต เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพี ยง 
ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 
3. ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมาย คุณค่า และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. จัดทำเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง 
 3. นำเสนอเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อที่ประชุม 
  
  รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 
 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 - ความหมายและคุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค.65  
โดยมอบหมายใบงานเรื่องความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์  
สอนผ่าน Line, google classroom, google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 - ประเภทและตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 - หลักการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 - ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 - จรรยาบรรณในหารใช้สัตว์ทดลอง 
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 - เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 เรื่อง การเขียน 
เค้าโครงของโครงงาน โดยใช้ google meet และส่งเค้าโครงของ
โครงงานผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 - แนวคิดและการกำหนดประเด็นปัญหา (สอนชดเชยวันหยุด ใน
วันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องที่มาและ
ความสำคัญของปัญหา ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค. 2565 

- การสืบค้นข้อมูล  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยใช้ Line, google 
meet และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการสืบค้นข้อมูล ผ่าน Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 - หัวข้อโครงงาน  
(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่องปัญหาและหัวข้อโครงงาน ชดเชยการสอนผ่าน Line, google 
classroom, google meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 - นำเสนอหัวข้อโครงงาน  
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 - ส่งเอกสารเค้าโครงให้ครูที่ปรึกษา พิจารณาให้ความเห็นเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไข (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายให้ตรวจสอบแก้ไขเค้าโครง ชดเชยการสอนผ่าน Line, 
google classroom, google meet) 



 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 - การตั้งสมมติฐาน  
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 - การออกแบบการทดลอง  
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 - การเขียนเค้าโครง 

- การนำเสนอเค้าโครง 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 - นักเรียนรายงานความก้าวหน้าการทำโครงงาน 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 - สรุปผลโครงงาน  

- นำเสนอโครงงาน  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 - ประมวลผลคะแนน ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1    
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 - ประมวลผลคะแนน ว30290 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1    
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

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

       รวม   100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 10 - การตรวจใบงาน - Power point 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- Google 
meet, Line 

ข้อที่ 2 
เค้าโครงของโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
15 

- การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน 

 
 
 



 
 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1, 2 เค้าโครงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

20 - นำเสนอเค้าโครงของโครงงาน 

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 3 
 

นำเสนอเค้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

25 - ตรวจการเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- การนำเสนอผลงาน 

- Power point 
- สารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต 
- Google 
meet, Line  

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์, 1 - 3 มีนาคม 2566)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 3 
 

นำเสนอเค้าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

30 - นำเสนอโครงงาน 3 บท 

 
5.6 ชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือ              
สาระการเรียนรู้/ 

ตัวช้ีวัดหรือ 
ผลการเรียนรู้/ บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อที่ 3 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ
กิจกรรม 
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน 
การออกแบบชิ้นงาน 

  ชิ้นงาน 1 ชิ้น 
 
 
 
  

10 คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

 21 ม.ค. 2566 


