
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  71 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ (1) เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 

********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 3.1 ป. 4/1) 
2. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่าง

ปรากฏของดวงจันทร์ (ว 3.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการขึ้นและตกของดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 ดวงจันทร์ขึ ้นและตกทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์ โดยในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะ
แตกต่างกัน ช่วงที่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเรียกว่า ข้างขึ้น ช่วงที่ไม่เห็นดวงจันทร์เลยเรียกว่า ข้างแรม เรา
สามารถใช้ลักษณะของดวงจันทร์บอกทิศแก่เราได้ โดยในวันขึ้น 8 ค่ำ จะเห็นด้านที่มืดอยู่ทางทิศตะวันออก 
ส่วนวันแรม 8 ค่ำ จะเห็นด้านที่มืดอยู่ทางทิศตะวันตก 

 

 



5. สาระการเรียนรู้ 
ดวงจนัทร์ 

– การขึ้นและตกของดวงจนัทร์ 
– รูปร่างของดวงจนัทร์ 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินดวงจันทร์ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อม

และพ้ืนฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูสนทนากับนักเรียน โดยสุ่มถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
– เวลากลางคืนเรามองเห็นอะไรบนท้องฟ้า (แนวคำตอบ ดวงจันทร์ ดาว) 
– ในคืนที่ท้องฟ้าสว่างเรามองเห็นอะไรบนท้องฟ้าชัดเจนที่สุด (แนวคำตอบ ดวงจันทร์) 

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 



(1) ขั้นสร้างความสนใจ 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– เราเห็นดวงจันทร์ในเวลาใด (แนวคำตอบ เวลากลางคืน) 
– ดวงจันทร์ขึ้นและตกทางทิศใด และสามารถสังเกตได้จากสิ่งใด (แนวคำตอบ ดวงจันทร์ขึ้นทาง

ทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก สามารถสังเกตได้จากวันข้างข้ึนและข้างแรม) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การหมุนรอบ

ตัวเองของโลกทำให้ดวงจันทร์ขึ้น–ตกทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ 
 

(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ในหนังสือเรียน โดย

ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้คนบนโลกเห็นส่วนสว่างที่ดวงจันทร์
สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ได้ต่างกันไป ซึ่งในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างปรากฏแตกต่างกัน ทำให้
เกิดข้างขึ้น ข้างแรม 

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินดวงจันทร์ โดยดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อปฏิทินดวงจันทร์เป็นหัวข้อย่อย เช่น เดือน
ขาด เดือนเต็ม วันเพ็ญ วันดับ วันพระ และวันโกน ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

 – สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

      – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

      – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 



 – เมื่อเปรียบเทียบปฏิทินดวงจันทร์ที่ได้จากการสังเกตและปฏิทินที่ใช้กำหนดวันข้างขึ้น ข้างแรม 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในช่วงเวลาข้างขึ้นส่วนสว่างของดวงจันทร์
จะเพิ่มขึ้นและจะสว่างเต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ำ ส่วนในช่วงเวลาข้างแรม บริเวณส่วนสว่างของดวงจันทร์จะ
ลดลง จนมืดเต็มดวงในวันแรม 15 ค่ำ) 

– นอกจากการสังเกตดวงจันทร์มีวิธีการศึกษาวันข้างขึ้น ข้างแรมได้โดยวิธีการใด (แนวคำตอบ 
ศึกษาจากปฏิทินที่ใช้ในการกำหนดวันข้างข้ึน ข้างแรม) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ในแต่ละคืนเรา
จะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างปรากฏแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้างข้ึน ข้างแรม 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูอธิบายเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการขึ ้นและตกของดวงจันทร์ว่า ดวงจันทร์จะขึ ้นและตกช้าลงอย่าง

สม่ำเสมอประมาณวันละ 50 นาที ซึ่งวันข้างขึ้น ดวงจันทร์จะขึ้นในเวลากลางวันก่อนดวงอาทิตย์ตก และตกใน
เวลากลางคืน  วันข้างแรม ดวงจันทร์จะขึ้นหลังดวงอาทิตย์ตกหรือขึ้นในเวลากลางคืน และตกในเวลากลางวัน 
ส่วนวันขึ้น 8 ค่ำ ดวงจันทร์จะขึ้นเวลาประมาณเที่ยงวันและตกในเวลาประมาณเที่ยงคืน และวันแรม 7 ค่ำ 
ดวงจันทร์ขึ้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนและตกในเวลาประมาณเท่ียงวัน 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ดวงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ มีลักษณะอย่างไร 
– การข้ึนและตกของดวงจันทร์มีทิศเหมือนกับดวงอาทิตย์หรือไม่ อย่างไร 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์  โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวง
จันทร์ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ........................................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................ ..................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  72 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ (2) เวลา  1  ชัว่โมง 
              ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐ
พร*******************************************************************************
*** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 3.1 ป. 4/1) 
2. สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่าง

ปรากฏของดวงจันทร์ (ว 3.1 ป. 4/2) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการขึ้นและตกของดวงจันทร์และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 ดวงจันทร์ขึ ้นและตกทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์ โดยในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์มีลักษณะ
แตกต่างกัน ช่วงที่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงเรียกว่า ข้างขึ้น ช่วงที่ไม่เห็นดวงจันทร์เลยเรียกว่า ข้างแรม เรา
สามารถใช้ลักษณะของดวงจันทร์บอกทิศแก่เราได้ โดยในวันขึ้น 8 ค่ำ จะเห็นด้านที่มืดอยู่ทางทิศตะวันออก 
ส่วนวันแรม 8 ค่ำ จะเห็นด้านที่มืดอยู่ทางทิศตะวันตก 

 

 



5. สาระการเรียนรู้ 
ดวงจนัทร์ 

– การขึ้นและตกของดวงจนัทร์ 
– รูปร่างของดวงจนัทร์ 

 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สังเกตดวงจันทร์ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปร่างของดวงจันทร์ โดยการถามคำถามนักเรียนว่า 
 – ส่วนสว่างของดวงจันทร์ข้างข้ึนอยู่ทางทิศใด แตกต่างจากดวงจันทร์ข้างแรมหรือไม่ อย่างไร 

(แนวคำตอบ ส่วนสว่างของดวงจันทร์ข้างขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากส่วนสว่างของดวงจันทร์
ข้างแรมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก) 

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง การข้ึนและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้        
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูนำรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม มาให้นักเรียนดู แล้วถาม
คำถามนักเรียน ดังนี้ 



 – ดวงจันทร์ข้างข้ึนมีส่วนที่มืดทางทิศใด (แนวคำตอบ ทิศตะวันออก) 
 – ดวงจันทร์ข้างแรมมีส่วนที่มืดทางทิศใด (แนวคำตอบ ทิศตะวันตก) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 24 สังเกตดวงจันทร์ ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้

ทักษะ/กระบวนการสังเกตดังนี้ 
– แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน  
– นักเรียนเรียนรู้จากปฏิทินหรือหนังสือพิมพ์เพ่ือหาว่าวันที่เท่าไรเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 

ค่ำ 
– สังเกตว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดของบ้านเพ่ือหาทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
– วาดวงกลมลงบนกระดาษขาว 2 แผ่น แผ่นละ 1 วง และที่ใต้วงกลมเขียนว่า ขึ้น 8 ค่ำ และ

แรม 8 ค่ำ  
 – เมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ำ และวันแรม 8 ค่ำ ให้นักเรียนสังเกตดวงจันทร์แล้วใช้ดินสอสีหรือสีเทียน

ระบายลงในวงกลม โดยส่วนที่สว่างใช้สีเหลือง ส่วนที่มืดใช้สีดำ 
  – เขียนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกที่ข้างวงกลมทั้ง 2 รูป 
  – ร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการสังเกตดวงจันทร์ 
 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – ดวงจันทร์สามารถใช้บอกทิศได้หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ได้ เนื่องจากในวันขึ้น 8 ค่ำ ด้าน

มืดของดวงจันทร์จะอยู่ทางทิศตะวันออก และในวันแรม 8 ค่ำ ด้านมืดของดวงจันทร์จะอยู่ทางทิศตะวันตก
เสมอ) 

 – ถ้าไม่ใช้การวาดรูป เราสามารถใช้อุปกรณ์ใดศึกษาเรื่องนี้ได้ (แนวคำตอบ ปฏิทิน) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า วันขึ้น 8 ค่ำ ดวง

จันทร์ด้านมืดจะอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนวันแรม 8 ค่ำ ดวงจันทร์ด้านมืดจะอยู่ทางทิศตะวันตก 
 
(4) ขั้นขยายความรู้ 

(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เดือนขาด เป็นเดือนที่มี 29 วัน วันสิ้นเดือนตรงกับวันแรม 14 ค่ำ ซึ่งได้แก่ 
เดือน 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 และเดือน 11  



• เดือนเต็ม เป็นเดือนที่มี 30 วัน วันสิ้นเดือนตรงกับวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งได้แก่ 
เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 และเดือน 12 

• วันเพ็ญ เป็นวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ 

• วันดับ เป็นวันที่ดวงจันทร์มืดทั้งดวง ซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ำ หรือแรม 15 
ค่ำ 

• วันโกน เป็นวันก่อนหน้าวันพระ 1 วัน 

• วันพระ เป็นวันข้างขึ้น 8 ค่ำ และข้างแรม 8 ค่ำ วันข้างขึ้น 15 ค่ำ และ
ข้างแรม 15 ค่ำ หรือแรม 14 ค่ำ 

(2) ครูเชื่อมโยงความรู้สู่อาเซียน โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีหรือเทศกาลที่จัดขึ้นใน
คืนวันเพ็ญของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ตัวอย่างเช่น 

 
ประเพณีลอยกระทงของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือราวๆ 

เดือนพฤศจิกายนของทุกปี  มีขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคา และเป็นการ
ขอขมาที่ได้ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ โดยมีการจัดทำกระทงสวยงามไปลอยใน
แหล่งน้ำ 

  ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ 
ประเพณีไหลเรือไฟของลาว ตรงกับวันขึ้น 15 เดือน 11 หรือวันออก

พรรษา ที่เมืองหลวงพระบางจะมีประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทงที่แม่น้ำคาน โดยมีความเชื่อว่าเป็นการ
ต้อนรับพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเป็นการบูชาพญานาคท่ีเชื่อกันว่าจะปรากฏกายใน
รูปของลูกไฟ (ทางภาคอีสาน เรียกว่า บั้งไฟพญานาค) 

เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง หรือเต็ดจุงทู (Ted Trung Thu) ของเวียดนาม คล้ายกับเทศกาลไหว้พระจันทร์
ของจีน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 มีการจัดประกวดขนมบั๋นจุงทูหรือขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์รูปร่างกลม มี
ไส้ถั่วและไส้ผลไม้ แต่ละบ้านจะประดับโคมไฟเพ่ือเฉลิมฉลอง พร้อมทั้งจัดขบวนแห่เชิดสิงโตและมังกร 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไร 



– การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวงจันทร์ โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม 
2. ใบกิจกรรมที่ 24 สังเกตดวงจันทร์  
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ รูปร่างของดวง
จันทร์ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
....................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
.................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  73 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แบบจำลองระบบสุริยะ     เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและเปรียบเทียบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลองระบบสุริยะได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองเพ่ือแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะได้ (K) 
 3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแบบจำลองระบบสุริยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แบบจำลองระบบสุริยะเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดของนักดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ ที่โคจรรอบโลก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

–  แบบจำลองระบบสุริยะ 
 

 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักวิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากแบบจำลองระบบสุริยะในเรื่องใด (แนวคำตอบ ใช้ศึกษาการ

เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูสนทนากับนักเรียนแล้วนำรูปแบบจำลองระบบสุริยะของพโตเลมี โคเพอร์นิคัส และเคปเลอร์ 
มาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามดังนี้ 

– นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจำลองระบบสุริยะขึ้นเพ่ือเหตุผลใด (แนวคำตอบ เพ่ือแสดงตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ) 

– แบบจำลองระบบสุริยะของโคเพอร์นิคัสมีลักษณะอย่างไร (แนวคำตอบ เป็นแบบจำลองระบบ
สุริยะท่ีมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ และมีดาวเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์) 

  (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องแบบจำลองระบบสุริยะจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบาย

ให้นักเรียนเข้าใจว่า นักดาราศาสตร์สร้างแบบจำลองระบบสุริยะจากการสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ 
ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ เพ่ือแทนสิ่งที่สังเกตเห็น 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะโดยดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี ้

– แตล่ะกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อแบบจำลองระบบสุริยะ เป็นหัวข้อย่อย เช่น 
แบบจำลองระบบสุริยะของพโตเลมี แบบจำลองระบบสุริยะของโคเพอร์นิคัส และแบบจำลองระบบสุริยะของ
เคปเลอร์ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

      – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

      – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– การศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะสามารถทำได้ด้วยวิธีการใด(แนว
คำตอบ ศึกษาได้จากแบบจำลองระบบสุริยะ) 

– ถ้าต้องการศึกษาดาวเคราะห์สามารถศึกษาได้จากแบบจำลองของนักดาราศาสตร์ท่านใดบ้าง 
(แนวคำตอบ พโตเลมี โคเพอร์นิคัส และเคปเลอร์) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า นักดาราศาสตร์
สร้างแบบจำลองระบบสุริยะเพ่ือศึกษาดาวเคราะห์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) นักเรียนฝึกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะของนักดาราศาสตร์ จากหนังสือ

และวารสารเกี่ยวกับดาราศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
 (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะ จากหนังสือเ รียน

ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 
 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– นักดาราศาสตร์สนใจศึกษาแบบจำลองระบบสุริยะเพราะเหตุใด 
– แบบจำลองระบบสุริยะของพโตเลมี โคเพอร์นิคัส และเคปเลอร์ มีลักษณะใด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูปแบบจำลองระบบสุริยะของพโตเลมี โคเพอร์นิคัส และเคปเลอร์ 
2. หนังสือและวารสารเกี่ยวกับดาราศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แบบจำลอง
ของระบบสุริยะ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................................................................................ .............
...................................................................................................................... ............................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  74 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ (1)   เวลา  1  ชัว่โมง 
          ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ 8 ดวง ประกอบด้ว ย 
ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

–  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 

 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– ระบบสุริยะเป็นระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ดาวเคราะห์ 8 ดวง 

ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ) 
– ศูนย์กลางของระบบสุริยะคืออะไร (แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์) 

 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูสนทนากับนักเรียนแล้วนำรูประบบสุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 
– ในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวง อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 8 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ 

โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) 
– ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคือดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาวพุธ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

 
 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะจากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบสุริยะประกอบด้วยดาวเคราะห์ 8 ดวง โคจรอยู่รอบๆ ดวงอาทิตย์ และยังมี
บริวารอื่นๆ ได้แก่ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง ดาวตกหรือผีพุ่งไต้ และอุกกาบาต
เคลื่อนที่อยู่ในวงโคจร 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดย
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อส่วนประกอบของระบบสุริยะเป็นหัวข้อย่อย 
เช่น ลักษณะเฉพาะของดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 
ให้เพ่ือนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนด 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิด

โอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– ดาวเคราะห์ที ่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากที ่สุดคือดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาว
พฤหัสบดี) 

– ดาวเคราะห์ที่มีทิศทางการหมุนรอบตัวเองต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นคือดาวเคราะห์ดวงใด 
(แนวคำตอบ ดาวศุกร์) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ระบบสุริยะ
ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 8 ดวง ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์การนาซาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่ง

ยานอวกาศจูโน (Juno) ซึ่งเป็นยานอวกาศพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีได้สำเร็จ เพ่ือใช้
ถ่ายภาพดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและไขปริศนาการก่อกำเนิดของดวงดาว 

 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ดาวเคราะห์ที่พบว่าเคยมีน้ำหรือของเหลวคือดาวเคราะห์ดวงใด 
– ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูประบบสุริยะ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องส่วนประกอบ
ของระบบสุริยะ    

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................ .............................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  75 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ (2)   เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีบริวารที่เป็นดาวเคราะห์ 8 ดวง ประกอบด้วย 
ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

–  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 

 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 ดาวเคราะห์ที่ฉันชอบ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยถามคำถามนักเรียนว่า 
 – ดาวฤกษ์ท่ีมีขนาดใหญ่และสว่างมากคือดาวฤกษ์ดวงใด (แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์) 
 – ดาวเคราะห์ที่มีน้ำหรือของเหลว และอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้คือดาวเคราะห์ดวงใด  

(แนวคำตอบ ดาวอังคาร) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูนำรูประบบสุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ จากนั้นครูถาม
คำถามกับนักเรียนดังนี้ 

– ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบคือดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาวเสาร์) 
– ดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากดาวศุกร์คือดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ โลก) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) นักเรียนแต่ละคน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 6  ดาวเคราะห์ที่ฉันชอบ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

– เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่นักเรียนชอบ วาดรูปและระบายสีให้สวยงาม 



– นำเสนอผลงานและอธิบายร่วมกันในชั้นเรียน 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– ดาวยูเรนัสมีสีฟ้าอมเขียว เนื่องจากสาเหตุใด (แนวคำตอบ เนื่องจากบรรยากาศชั้นบนมีแก๊ส
ฮีเลียมจำนวนมาก) 

– วงแหวนของดาวเสาร์มีลักษณะเป็นอย่างไร (แนวคำตอบ มีลักษณะเป็นวงแหวนเล็กๆ ซ้อนกัน
อยู่จำนวนมาก ซึ่งภายในวงแหวนประกอบด้วยก้อนน้ำแข็ง ก้อนหินที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง และฝุ่นละออง)  

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะประกอบด้วย ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาว
เนปจูน ซึ่งลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงแตกต่างกัน 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบระบบดาวเคราะห์ TRAPPIST–1 โดยกล้องโทรทรรศน์ 

TRAPPIST ของชิลี และกล้องโทรทรรศน์สปิตเซอร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 7 ดวงมีพ้ืนผิวเป็นหิน
เหมือนกับโลก 

 
ดาวเคราะห์ 7 ดวงในระบบ TRAPPIST–1 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 



– ดาวเคราะห์ที่ถูกเรียกว่า “เตาไฟแช่แข็ง” คือดาวเคราะห์ดวงใด 
– ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง 
– จากลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง นักเรียนคิดว่ามีดาวเคราะห์ดวงใดที่เหมือนหรือคล้าย

กับโลกของเรามากที่สุด อธิบาย 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด

หรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูประบบสุริยะ  
 2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 6 ดาวเคราะห์ที่ฉันชอบ  
 3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องส่วนประกอบ
ของระบบสุริยะ    

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  76 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (1) เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 นักดาราศาสตร์ได้แบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์
เป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ดาวเคราะห์วงนอกและดาวเคราะห์วงใน ส่วนการแบ่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
โดยใช้ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ ง และดาวเคราะห์
หิน 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

– ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 – เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะ โดยการถามคำถามนักเรียนว่า  
– ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมดก่ีดวง (แนวคำตอบ 8 ดวง) 
– เราสามารถแบ่งประเภทของดาวเคราะห์แต่ละดวงได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 

  2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูนำรูประบบสุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้  
– เราสามารถใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (แนวคำตอบ ใช้

ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์และใช้ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์) 
– การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็น

เกณฑ์สามารถแบ่งเป็นกี่กลุ่ม (แนวคำตอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 
 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจากใบความรู้หรือใน

หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะสามารถใช้
ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งได้ โดยแบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์
มากกว่าโลก คือ ดาวเคราะห์วงนอก ส่วนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าโลก คือ ดาวเคราะห์วง
ใน 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะเป็นหัวข้อย่อย เช่น ดาวเคราะห์วงนอก ดาวเคราะห์ วงใน ให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนด 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบโดย
การสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้หรือหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

– ดาวเคราะห์วงนอกได้แก่ดาวเคราะห์ดวงใด  (แนวคำตอบ ดาวเคราะห์วงนอก ได้แก่ ดาว
อังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) 

– ดาวเคราะห์วงในได้แก่ดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาวเคราะห์วงใน ได้แก่ ดาวพุธและ
ดาวศุกร์) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะสามารถแบ่งได้โดยใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ดาวเคราะห์วง
นอก ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ส่วนดาวเคราะห์วงใน ได้แก่ ดาว
พุธและดาวศุกร์ 

 

 
 



(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) ครูอภิปรายเพ่ิมเติมว่า เราจะมองเห็นดาวเคราะห์วงในอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เหนือขอบฟ้าด้านทิศ

ตะวันตกในเวลาพลบค่ำ หรือเหนือขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเวลารุ่งเช้าเท่านั้น  โดยดาวพุธจะห่างจากดวง
อาทิตย์ไม่เกิน 28 องศา และดาวศุกร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 44 องศา เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาว
เคราะห์ทั้งสองจะปรากฏให้เห็นเป็นเสี้ยวสว่าง ซึ่งมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืน ขึ้นอยู่กับระยะห่างจาก
โลกและแสงเงาจากดวงอาทิตย์ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับดาวเคราะห์วงใน ดาวเคราะห์วงนอก จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพ่ือนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใช้เกณฑ์ใดบ้าง 
– ดาวเคราะห์ที่ใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. รูประบบสุริยะ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องเกณฑ์การ
แบ่งประเภทของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็รายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................. ................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 

 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  77 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (2) เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 นักดาราศาสตร์ได้แบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยใช้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์
เป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นดาวเคราะห์วงนอกและดาวเคราะห์วงใน ส่วนการแบ่งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
โดยใช้ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง  และดาวเคราะห์
หิน 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

– ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
 – เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยการถาม
คำถามนักเรียนว่า  

– ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง สามารถแบ่งประเภทได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
– ดาวเคราะห์แต่ละดวงใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่

เหมือนกัน) 
 2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขัน้ตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น  
– เกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีก่ีกลุ่ม (แนวคำตอบ 2 กลุ่ม) 
– การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใช้เกณฑ์ใดบ้าง (แนวคำตอบ ใช้ระยะทางจาก

โลกถึงดวงอาทิตย์และใช้ลักษณะพ้ืนผิวเป็นเกณฑ์) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจากใบความรู้หรือใน

หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะสามารถใช้
ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งได้ โดยแบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊ส คือ 
ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็ง คือ ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง และดาว
เคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหิน คือ ดาวเคราะห์หิน 

 (2) แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ โดยดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะเป็นหัวข้อย่อย เช่น ดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง และดาวเคราะห์หิน ให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นตามหัวข้อที่กำหนด 

– สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองรับผิดชอบโดยการสืบค้นจาก
หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพ่ือนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม 
 (3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
        (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
         (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม

ต่อไปนี้ 
  – ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งได้แก่ดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน) 
  – ดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สได้แก่ดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาว

พฤหัสบดีและดาวเสาร์) 
  – ดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหินได้แก่ดาวเคราะห์ดวงใด (แนวคำตอบ ดาวพุธ 

ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร)  
 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  
การแบ่งดาวเคราะห์โดยใช้ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ได้แก่ ดาว

พฤหัสบดี และดาวเสาร์ ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง ได้แก่ ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน และดาวเคราะห์หิน ได้แก่ 
ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร 

 

 



(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) ครูอภิปรายเพิ่มเติมว่า ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนถูกเรียกว่า ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง เนื่องจากมี

มวลประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของน้ำแข็งและอื่นๆ รวมถึงองค์ประกอบทางเคมีของมีเทนและแอมโมเนียที่มี
อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่อยู่ในสถานะแช่แข็ง จึงทำให้เกิดชั้นหนาระหว่างชั้นบรรยากาศและแกน
ของดาวเคราะห ์

 (2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับดาวเคราะห์ยักษ์แก๊ส ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็ง 
และดาวเคราะห์หิน จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัด
คำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้แก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยใช้ลักษณะพื้นผิวเป็นเกณฑ์แบ่งเป็นกี่กลุ่ม 

อะไรบ้าง 
 – ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนจัดเป็นดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งเพราะเหตุใด 
 – ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแบ่งเป็นกี่กลุ่ม และนักดาราศาสตร์ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งดาว

เคราะห์ 
 

ขัน้สรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยร่วมกัน

เขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องเกณฑ์การ
แบ่งประเภทของดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น 

3. รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................ ..................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................ .............................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................... .................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.................................................................................................................................. ................... 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  78 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ   เวลา  1  ชัว่โมง 
        ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายและเปรียบเทียบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลองระบบสุริยะได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองเพ่ือแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะได้ (K) 
 3. มคีวามสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
 5. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแบบจำลองระบบสุริยะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 แบบจำลองระบบสุริยะเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดของนักดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และวัตถุท้องฟ้าอ่ืนๆ ที่โคจรรอบโลก 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

– แบบจำลองระบบสุริยะ 
  

 
 
 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 สร้างแบบจำลองระบบสุริยะ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะ โดยให้นักเรียนอธิบายว่า นักดาราศาสตร์สร้าง
แบบจำลองระบบสุริยะจากการศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และวัตถุท้องฟ้า
อ่ืนๆ ในระบบสุริยะ 

2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองระบบสุริยะ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น  
– ขนาดของดาวเคราะห์แต่ละดวงเท่ากันหรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน) 
– ถ้าต้องการศึกษาเกี่ยวกับขนาดของดาวเคราะห์สามารถศึกษาได้โดยวิธีการใด (แนวคำตอบ 

ศึกษาได้โดยการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ)  
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 

 

 
 



(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 25 สร้างแบบจำลองของระบบสุริยะ แต่ละกลุ่มปฏิบัติ

กิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
– ใช้ข้อมูลในตารางแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์และเส้นผ่านศูนย์กลางของ

แบบจำลองสร้างแบบจำลองของดาวเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์หาขนาด เพ่ือ
สร้างแบบจำลองของดาวเคราะห์แต่ละดวง 

 

ตารางแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์และเส้นผ่านศูนย์กลางของแบบจำลอง 

ชื่อดาวเคราะห์ 
เส้นผ่านศูนย์กลางของ 

ดาวเคราะห์ (กิโลเมตร) 

เส้นผ่านศูนย์กลางของ

แบบจำลอง (มิลลิเมตร) 

ดาวพุธ 4,900 5 

ดาวศุกร์ 12,100 12 

โลก 12,800 13 

ดาวอังคาร 6,800 7 

ดาวพฤหัสบดี 143,000 143 

ดาวเสาร์ 120,500 121 

ดาวยูเรนัส 51,100 51 

ดาวเนปจูน 49,500 50 
 

หมายเหตุ กำหนดให้ 1 มิลลิเมตร มีค่าประมาณ 1,000 กิโลเมตร 
– สร้างแบบจำลองของดาวเคราะห์แต่ละดวงลงบนกระดาษ วัดขนาดดาวเคราะห์แต่ละดวงดว้ย

ไม้บรรทัด เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้อง ตัดดาวเคราะห์แต่ละดวงออกมาและระบายสี 
บันทึกลำดับขนาดของดาวเคราะห์ในตาราง 

– นำดาวเคราะห์ที่ตัดแล้วมาจัดเรียงเป็นแบบจำลองตามลำดับที่แสดงในตาราง โดยให้ดาวพุธอยู่
ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด พึงระลึกไว้เสมอว่าแบบจำลองนี้ช่วยให้นักเรียนเปรียบเทียบขนาดไม่ใช่ระยะทาง 
บันทึกลำดับขนาดของดาวเคราะห์ในตาราง 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 
 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 



– นักดาราศาสตร์ใช้แบบจำลองเพื ่ออธิบายระบบสุริยะเพราะเหตุใด (แนวคำตอบ เพราะ
แบบจำลองแสดงให้เห็นว่า ดาวเคราะห์และเทหวัตถุต่าง ๆ เดินทางในเส้นทางท่ีเป็นวงรี)  

– จากการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่
เท่าใด (แนวคำตอบ โลกมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 5) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แบบจำลอง
ระบบสุริยะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบขนาดของดาวเคราะห์จริงในระบบสุริยะได้มากข้ึน 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
นักเรียนลองประดิษฐ์แบบจำลองระบบสุริยะเป็นแบบ 3 มิติ โดยใช้วัสดุที่มีทรงกลมขนาดต่างๆ เช่น 

ลูกบอล ลูกปิงปอง หรือลูกเทนนิสเก่า โดยเลือกให้มีขนาดตามสัดส่วนของดาวเคราะห์ เช่น ดาวพฤหัสบดีมี
ขนาดใหญ่ที่สุดให้ใช้ลูกบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และทาสีแดงตามสีของชั้นบรรยากาศ ส่วนดาวพุธมีขนาดเล็ก
ที่สุดให้ใช้ลูกปิงปอง แล้วระบายสีดาวต่างๆ ตามข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา นักเรียนอาจใช้แท่งไม้เป็นแกนทำ
เป็นลักษณะโมไบล์ และใช้เชือกผูกตามจุดต่างๆ เพ่ือแสดงระยะทางท่ีต่างกันจากดวงอาทิตย์ 

 

(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 
 – ถ้านักเรียนมีความคิดในเรื่องระบบสุริยะไม่เหมือนกับเพื่อนๆ นักเรียนจะอธิบายให้เพื่อนๆ 

เข้าใจได้อย่างไร 
– นักวิทยาศาสตร์ทำความรู้จักสิ่งต่างๆ ในระบบสุริยะด้วยวิธีการใด 
– ดาวเคราะห์ดวงใดโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วมากที่สุดและน้อยที่สุด 

 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแบบจำลองระบบสุริยะ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ

ผังมโนทัศน ์
 

 
 
 
 



10. สื่อการเรียนรู้ 
1. ใบกิจกรรมที่ 25 สร้างแบบจำลองของระบบสุริยะ  
2. ลูกบอล ลูกปิงปอง หรือลูกเทนนิสเก่า 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 

11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แบบจำลอง
ระบบสุริยะ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

1. ประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล
โดยการสังเกตและใช้แบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................... ............................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................... .................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................ .........................................................................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................... ..........................................................................................  

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................................... ..........................

......................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่  79 
 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ เวลา  1  ชัว่โมง 
         ครูผู้สอน นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

1. มาตรฐานการเรียนรู้   
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว

เคราะห์ต่างๆ จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 4/3) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สังเกตและเปรียบเทียบความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ได้ (K) 
 2. มีความสนใจใฝ่รู้และอยากรู้อยากเห็น (A) 
 3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A)  
 4. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ (A) 
 5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ (P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีรัศมีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยกว่าดาวเคราะห์ที่ 
อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้ดวงอาทิตย์ออกแรงดึงดูดมาก ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จึงต้อง 
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเพื่อให้สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้โดยที่ไม่ถูกดวงอาทิตย์ดึงดูดเข้าไป 

 

5. สาระการเรียนรู้ 
ระบบสุริยะ 

  –  ส่วนประกอบของระบบสุริยะ 
ความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย ์

  

 



6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร์ 

 

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ช้ินงานหรือภาระงาน 
 ทดลองความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นักเรียนคิดว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีการโคจรเป็นลักษณะใด (แนวคำตอบ ดาวเคราะห์แต่ละ

ดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี) 
– ดาวเคราะห์โคจรอยู่ในระบบสุริยะได้โดยไม่หลุดออกจากวงโคจรเพราะเหตุใด (แนวคำตอบ มี

แรงดึงดูดซึ่งกันและกัน) 
2) นักเรียนช่วยกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้เรื่อง ความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแบบกลับด้านชั้นเรียน ซึ่งมี

ขั้นตอนดังนี้ 
(1) ขั้นสร้างความสนใจ 

(1) ครูให้นักเรียนนำแบบจำลองระบบสุริยะที่ได้สร้างในคาบที่ 74 เพื่อนำมาศึกษาเกี่ยวกับระยะห่าง
ระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวงกับดวงอาทิตย์ แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– ดาวเคราะห์โคจรอยู่ในระบบสุริยะได้โดยไม่หลุดออกจากวงโคจรเพราะเหตุใด (แนวคำตอบ 
เพราะดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน) 



– ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่อย่างไร (แนวคำตอบ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
เพ่ือให้สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้โดยที่ไม่ถูกดวงอาทิตย์ดึงดูดเข้าไป) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากคำถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
 

(2) ขั้นสำรวจและค้นหา  
(1) แบ่งกลุ่มนักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมที่ 26 ทดลองความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง

อาทิตย์ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหา 

– ดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ไกลดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดวง
ใดมีความเร็วในการโคจรมากกว่ากัน 
ขั้นที่ 2 ตั้งสมมุติฐาน 

– ดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์น่าจะมีความเร็วในการโคจรมากกว่าดาวเคราะห์ที่โคจร
อยู่ไกลดวงอาทิตย ์
ขั้นที่ 3 ทดลอง 

 – นำเชือกยาว 1 เมตรมาผูกปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกปิงปอง จับปลายเชือกด้านตรงข้ามลูก
ปิงปองให้แน่น แล้วแกว่งลูกปิงปองให้เคลื่อนที่รอบศีรษะเป็นวงกลมในแนวระนาบ โดยให้เชือกยังคงตึงอยู่ นับ
จำนวนรอบของการแกว่งในเวลา 1 นาที บันทึกผล   

– ดำเนินการทดลองตามข้ันตอนที่ 1 แต่ลดความยาวของเชือกลง โดยการจับเชือกให้ห่างจากลูก
ปิงปอง 20 เซนติเมตร แล้วนับจำนวนรอบของการแกว่งในเวลา 1 นาที บันทึกผล 

– เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของลูกปิงปองรอบศีรษะกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย ์

 
การแกว่งลูกปิงปองให้เคลื่อนที่รอบศีรษะเป็นวงกลม 

ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลอง 
 – แปลความหมายข้อมูลที่ได้จากตารางบันทึกผลการทดลอง 
 – นำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่   
ขั้นที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
 – นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 



(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเม่ือมีปัญหา 

 

(3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 (1) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
 (2) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 – ดาวพุธมีความเร็วในการโคจรมากกว่าดาวเนปจูนหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มากกว่า 
เพราะดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูน) 
 – ความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับสิ่งใด (แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่าง
ดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์) 
 – ผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่นักเรียนกำหนดไว้หรือไม่ (แนวคำตอบ เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่กำหนดไว้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อเราจับเชือก
ให้ยาว 1 เมตร รัศมีในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศีรษะจะมาก จึงทำให้จำนวนรอบในการเคลื่อนที ่เป็น
วงกลมรอบศีรษะในเวลา 1 นาที น้อยกว่าเมื่อเราจับเชือกให้สั้นเพียง 20 เซนติเมตร ทั้งนี้เพราะเมื่อเราจับ
เชือกให้สั้นลงแล้วแกว่ง จะทำให้รัศมีในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศีรษะลดลง ลูกปิงปองจึงเคลื่อนที่ได้
จำนวนรอบมากขึ้นหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้นเพ่ือให้เชือกตึงและลูกปิงปองไม่ตกลงมา เช่นเดียวกับการ
โคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะมีรัศมีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์
น้อยกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ออกแรงดึงดูดมากจึงต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
สูง เพ่ือให้สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้โดยที่ไม่ถูกดวงอาทิตย์ดึงดูดเข้าไป 

 

(4) ขั้นขยายความรู้ 
(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ ดาวหาง และอุกกาบาต  
(2) ครูเชื่อมโยงความรู้อาเซียน โดยครูให้ความรู้เสริมกับนักเรียนว่านอกจากดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก

แล้ว ยังมีดาวเทียมซึ่งเป็นเครื่องมือรับส่งสัญญาณต่าง ๆ จากบนโลกอีกด้วย ซึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมี
เพียงบางประเทศท่ีมีดาวเทียมเป็นของตัวเอง จากนั้นครูเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นสู่
อวกาศ ดังนี้ 

– ไทย ดาวเทียมดวงแรกชื่อ ไทยคม 1 ซึ่งส่งขึ้นสู่อวกาศเม่ือ พ.ศ. 2536 
– ฟิลิปปินส์ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Mabuhay 1 ซึ่งส่งขึ้นสู่อวกาศเม่ือ พ.ศ. 2540 
– สิงคโปร์ ดาวเทียมดวงแรกชื่อ ST-1 ซึ่งส่งขึ้นสู่อวกาศเม่ือ พ.ศ. 2541 
– เวียดนาม ดาวเทียมดวงแรกชื่อ Vinasat 1 ซึ่งส่งขึ้นสู่อวกาศเม่ือ พ.ศ. 2551 

 

 
 



(5) ขั้นประเมิน 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียน เช่น 

– ดาวเคราะห์ดวงใดโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วมากที่สุดและน้อยที่สุดเนื่องจากอะไร 
– นักเรียนคิดว่าความรู้เรื่องความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

เรื่องใด ยกตัวอย่าง 
– นักดาราศาสตร์เรียกกลุ่มดาวที่โคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีว่าดาวเคราะห์น้อย

เพราะอะไร อธิบาย 
– ดาวหางกับอุกกาบาตเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 

 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผน

ที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของนักเรียน 
 

10. สื่อการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบหลังเรียน 
2. แบบจำลองระบบสุริยะ 
3. ใบกิจกรรมที่ 26 ทดลองความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
 

 
 
 
 
 



11. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร์ (A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง ความเร็วใน
การโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ 

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกต
การทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................ .............................................................................................  

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

12.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................ ................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 

  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 
 
 


