
ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus ) 
1. รหัสวิชา   ว22231 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 0.5 
3. ชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นางรัตนา  ฉัตรตรีรัตน์  และ นางผานิต  เทศนา 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  รายวิชาเพ่ิมเติม  
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 1  คาบ :  สัปดาห์  
11. ค าอธิบายรายวิชา 
           ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่  ดิน น้้า บรรยากาศ 
สิ่งปกคลุมดิน  และสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน้ม ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์    
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้  ได้แก่  การสังเกต การตั้งค้าถามวิจัย การตั้งสมมติฐาน   
เพ่ือจะน้า ไปสู่การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบมีความสามารถใน
การตัดสินใจ สามารถสื่อสาร ท้างานร่วมกัน เป็นทีม และน้า ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความหมายของโลกท้ังระบบ ตลอดจนหาความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้ น  
        ในโลกทั้งระบบ 
 2.  ส้ารวจและบันทึกองค์ประกอบพร้อมทั้งทดลอง อธิบาย อภิปราย ถึงความสัมพันธ์ของสภาพสิ่งแวดล้อม  
       บริเวณท่ีศึกษาได้ 
 3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  และอธิบายถึงการเลือกค้าถามพร้อมทั้งตัดสินใจในการเลือกค้าถาม  
       เพ่ือใช้ในการวิจัย 
  4. วางแผน และเขียนล้าดับขั้นตอนของการท้าวิจัยได้ 
 5. เขียนเค้าโครง พร้อมทั้งน้าเสนอ เค้าโครงของงานวิจัยได้  

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              1) นักเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าจาก 
                  การ ทดลองและกลุม่เพ่ือนแล้วสรุปประเด็นทีไ่ดจ้ากการศึกษา 
 2) นักเรียนฟังค้าบรรยาย/ สาธิตจากครู ( สื่อ PowerPoint ) 
 3) นักเรียนมีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการน้าเสนอและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  
 4) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่างๆเช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต  



 

 
14.หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์ที ่
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

1-2 มารู้จักโลกท้ัง
ระบบ 

1.องค์ประกอบหลักของโลก 
2.ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ 
3.การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
โลกทั้งระบบ 

1.อธิบาย  สืบค้น ข้อมูล 
2.กระบวนการกลุ่ม 
 - ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท้างาน   
 - ความเป็นระเบียบวินัย    
3.กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
เช่น  ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จ้าแนกประเภท ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล ทักษะการ
ตีความหมายข้อมูล และลง
ข้อสรุป 
4.การน้าเสนอผลงาน 
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3-6 เรียนรู้
ความสัมพันธ์ 
ในโลกทั้งระบบ 
 

1.องค์ประกอบของ            
สิ่งแวดล้อมท่ีศึกษา 
2.ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 
3.แผนที่และสัญลักษณ์ 
4. วัฏจักรต่างๆ เช่น 
   วัฏจักรน้้า 
   วัฏจักรคาร์บอน  
   วัฏจักรไนโตรเจน 
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7-11 วิเคราะห์และ
เลือกค้าถาม 

1.ค้าถามวิจัย 
2.ลักษณะค้าถามวิจัย        
(โลกทั้งระบบ) 
3.กระบวนการแสวงหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
   -วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
   -ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
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12-14 วางแผนการวิจัย 1.การเตรียมวางแผนการวิจัย 
   -รูปแบบวิธีการ รวมทั้ง
ขอบเขตการท้างานวิจัย และ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
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สัปดาห์ที ่
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวนคาบ 

15-20 เค้าโครงงานวิจัย 1.เค้าโครงงานวิจัย  
  -วิจัยเรื่องอะไร 
  -เพราะเหตุใด 
  -ด้าเนินการวิจัย 
  -แปลผลข้อมูล 
2.ศึกษาโครงงานวิจัยอื่น 
 -วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อเสนอแนะ  
(ตามข้อค้าถามท่ีต้องการหา
ค้าตอบและเขียนปฏิทินใน
การด้าเนินงานวิจัยได้) 
 

1.อธิบาย  สืบค้น ข้อมูล 
2.กระบวนการกลุ่ม 
 - ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท้างาน   
 - ความเป็นระเบียบวินัย    
3.กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
เช่น  ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จ้าแนกประเภท ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล ทักษะการ
ตีความหมายข้อมูล และลง
ข้อสรุป 
4.การน้าเสนอผลงาน 
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รวม 20 
 

15. การวัดและประเมินผล ( 100  คะแนน ) 
 1) สังเกตการปฏิบัติการท้ากิจกรรม ซึ่งประเมินจากกระบวนการท้ากิจกรรม ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นการน้าเสนอผลการ
ท้ากิจกรรม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสรุปความรู้  ( 30  คะแนน ) 
 2) ประเมินจากการร่วมมือในการท้ากิจกรรม  ( 10  คะแนน )  
 3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน การแต่ง กาย 
และ ความเป็นระเบียบวินัย   ( 10  คะแนน ) 
 4) ประจ้าหน่วยการเรียนรู้/ ชิ้นงานเค้าโครงงานวิจัย   ( 20  คะแนน )  
 5) การสอบวัดผลปลายภาคเรียน  /การน้าเสนอเค้าโครงงานวิจัย  ( 30 คะแนน ) 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1) หนังสือแบบเรียน  จากการฟังค้าบรรยาย  
 2) กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 3) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  หนังสือและคู่มือต่างๆ  
 
               (ลงชื่อ).........................................  
                                          (นางรัตนา  ฉัตรตรีรัตน์)  

                                                          ผูจ้ัดท้า 



 
 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................... .............................................................................................................  

 (ลงชื่อ)......................................................... 
                                         (นางสุภรรณี   ดีเจริญ)  

 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. .................................................. 

 (ลงชื่อ)......................................................... 
                                      ( นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................... 

 (ลงชื่อ)......................................................... 
                                       (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


