กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ว22203
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1
จานวนหน่ วยการเรียน 1.0 หน่วยกิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
ภาคการศึกษา
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา
2559
รายชื่อครู ผู้สอน
นางสาวนุชรา กุลรักษา
อัตราส่ วนคะแนนระหว่ างภาคและปลายภาค
80:20
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด -

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้แก่ ดิน น้ า
บรรยากาศ สิ่งที่ปกคลุมดินและสิ่งมีชีวติ เพือ่ ให้เข้าใจถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนว
โน้มต่างๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวติ และ
ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้ได้แก่ การสังเกต การ
ตั้งคาถามวิจยั การตั้งสมมติฐาน การวางแผนการวิจยั และการเขียนเค้าโครงวิจยั โดยมีการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็ นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ การสื่อสาร การทา
งานร่ วมกันเป็ นทีมและการนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายถึงองค์ประกอบหลักของโลก และความสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบต่างๆของโลกทั้ง
ระบบ
2. สารวจและสังเกตสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3. กาหนดปั ญหา วิเคราะห์ ตั้งคาถามวิจยั และเลือกคาถามวิจยั จากผลการสารวจสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติเพือ่ ไปสู่การวิจยั ได้
4. เขียนหลักการ เหตุผล ที่มา และจุดประสงค์ของการดาเนินงานวิจยั ได้
5. สืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ไปสู่การวางแผนการวิจยั
6. เลือกเครื่ องมือ และใช้เครื่ องมือในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจยั

7. ใช้เครื่ องมือในการตรวจวัด หาข้อมูลที่ตอ้ งการทราบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
8. วางแผนทางานวิจยั ตามข้อคาถามที่ตอ้ งการหาคาตอบและเขียนปฏิทินในการดาเนินงานวิจยั ได้
9. เขียนเค้าโครงงานวิจยั ตามแบบที่กาหนดได้ถูกต้องครอบคลุมและครบถ้วนตามแบบแผน
10. นาเสนอเค้าโครงงานวิจยั อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั ให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ
ตารางกาหนดการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์ โลกทั้งระบบ รหัสวิชา ว22203
หน่ วยที่
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวนคาบ การวัดและประเมินผล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1
6
1. สังเกตการร่ วม
1. ค้นคว้าและเขียน
มารู้ จักโลกทั้งระบบ
กิจกรรมกลุ่ม
อธิบายองค์ประกอบ
- ดิน
2. ตรวจผลงานของ
หลักของโลก
- น้ า
นักเรี ยน
2. ค้นคว้าและเขียน
- อากาศ
(10 คะแนน)
อธิบายความสัมพันธ์กนั
- สิ่งมีชีวติ
ขององค์ประกอบต่างๆ
ของโลกทั้งระบบ
2
6
1. สังเกตการร่ วม
1. บันทึกการสารวจและ
เรียนรู้ ความสั มพันธ์ ในโลกทั้งระบบ
กิจกรรมกลุ่ม
สังเกตสภาพแวดล้อม
- ระบบต่างๆของสิ่งแวดล้อมและ
2. ตรวจผลงานของ
ธรรมชาติ และเขียน
การหมุนเวียนของพลังงานและสาร
นักเรี ยน
อธิบายความสัมพันธ์
- การเปลี่ยนแปลงและเสียสมดุล
(10 คะแนน)
ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวติ กับ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
- วัฏจักรต่างๆ
3
6
1. สังเกตการร่ วม
1. เขียนรายงานการ
วิเคราะห์ และเลือกคาถาม
กิจกรรมกลุ่ม
กาหนดปั ญหา วิเคราะห์
- การตั้งคาถามวิจยั จากปั ญหา
2. ตรวจผลงานของ
ตั้งคาถามวิจยั และเลือก
ที่พบ
นักเรี ยน โครงงานและ คาถามวิจยั
การรายงาน
(10 คะแนน)

หน่ วยที่
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
4
วางแผนการวิจัย
- รู ปแบบวิธีการวิจยั
- ขอบเขตการทางานวิจยั
- หลักการและเหตุผลงานวิจยั
- จุดประสงค์งานวิจยั
5

เค้าโครงงานวิจัย
- การเขียนเค้าโครงงานวิจยั

6

นาเสนอเค้าโครงงานวิจัย
- การนาเสนอเค้าโครงการวิจยั

จานวนคาบ การวัดและประเมินผล
10
1. สังเกตการร่ วม
กิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจผลงานของ
นักเรี ยน โครงงานและ
การรายงาน
(15 คะแนน)
4
1. สังเกตการร่ วม
กิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจผลงานของ
นักเรี ยน โครงงานและ
การรายงาน
( 5 คะแนน)
8
1. สังเกตการร่ วม
กิจกรรมกลุ่ม
2. ตรวจผลงานของ
นักเรี ยน โครงงานและ
การรายงาน
( 10 คะแนน)
รวมคะแนนเก็บ
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาคภาค
รวมคะแนนทั้งหมด( 40 ชัว่ โมง)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. เขียนหลักการ เหตุผล
ที่มา และจุดประสงค์
ของการดาเนินงานวิจยั
2. สืบค้นข้อมูลรวบรวม
ความรู ้เพือ่ วางแผนการ
วิจยั
1. งานการออกแบบ
วางแผนทางานวิจยั

1. รู ปเล่ม เค้า
โครงงานวิจยั
2. นาเสนอเค้าโครง
งานวิจยั

60 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวนุชรา กุลรักษา)
ครู ผสู ้ อน
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ.......................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุธี ผลดี)
ความเห็นของวิชาการ.......................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(...................................................................)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ...........................................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

