
    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์                             เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.1 ป.5/1 เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลักษณะของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้ (P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้ (P) 
 4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และ
ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่
สามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้าอยู่ในอวกาศซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก มีทั้งดาวฤกษ์และ
ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน แล้วแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นนักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดาวบนท้องฟ้า เพ่ือวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพ หน่วยการเรียนรู ้ที่  4 ดาวบนท้องฟ้า จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูกระตุ้นความสนใจโดยใช้คำถามว่า “ดาวฤกษ์ หมายถึงอะไรและดาวเคราะห์ 
หมายถึงอะไร” โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด (แนวตอบ : ดาว
ฤกษ์ หมายถึง ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง และดาวเคราะห์ หมายถึงดาวที่ไม่มีแสง 
สว่างในตัวเอง) 

3. นักเรียนดูภาพในบทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครู
ถามคำถามสำคัญประจำบทว่า “เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้หรือไม่ อย่างไร” แล้วให้นักเรียนแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ (แนวตอบ : สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ เนื่องจากแสง
จากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา)  

4. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยครูขออาสาสมัครนักเรียน จำนวน 1 คน ให้เป็นผู้อ่านนำ และให้นักเรียนที่อยู่ในชั้น
เรียนเป็นผู้อ่านตามทีละคำ นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมนำสู่การเรียน โดยศึกษาข้อมูล แล้วตอบคำถาม ลงใน
สมุดประจำตัว 

ขั้นส ำรวจคน้หำ (Explore) 

 1. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - สีไม้ 1 กล่อง                     - กรรไกร 
  - ตัวเรืองแสง     - กาว 
  - กระดาษสีดำ     - ลูกปัดพลาสติก 
  - กล่องลังเจาะรูด้านข้าง   - ไฟฉาย 
 - กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 1 แผ่น 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูเตรียมบัตรภาพดาวเคราะห์ เช่น โลก ดาวอังคาร ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนออกมาหยิบบัตรภาพ ซึ่งนักเรียนที่ได้บัตรภาพเดียวกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
กลุม่จะมีสมาชิกภายในกลุ่ม 4 คน 



 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 1ความแตกต่างของดาว
ฤกษ์และดาวเคราะห์ ให้นักเรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ จากหนังสือ 
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนสร้างแบบจำลองการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ จากนั้น
ช่วยกันสร้างแบบจำลองที่ออกแบบไว้ แล้วนำข้อมูลมาเขียนแผนภาพแสดงแบบจำลอง ลงในกระดาษแข็งแผ่น
ใหญ ่(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแบบจำลองการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์หน้าชั้นเรียน
ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (หมายเหตุ 
: ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ว่า “จากการปฏิบัติกิจกรรม ให้ไฟฉาย แทนดาวฤกษ์ เพราะมีแสงสว่างในตัวเองแสงเข้าสู่ตาทำให้เรา
มองเห็นดาวฤกษ์ได้ ให้วัตถุอ่ืนที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แทนดาวเคราะห์ เพราะไม่มีแสงสว่างในตัวเอง จะต้อง
อาศัยแสงจากดาวฤกษ์ต้องตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ตา” 
 8. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 9. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Codeเรื่อง 
ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5  
 10. นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด แล้วเขียนสรุปความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัวนักเรียน (หมายเหตุ : ครูเริ ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 11. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน จำนวน 2 คน ให้ยกตัวอย่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดังนี้ 
    คนที่ 1 ยกตัวอย่างดาวฤกษ์ มา 3 ตัวอย่าง 
    คนที่ 2 ยกตัวอย่างดาวเคราะห์ มา 3 ตัวอย่าง 
 12. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ ดังนี้ 
  - ดาวฤกษ์มีลักษณะอย่างไร (แนวตอบ : ดาวฤกษ์มองเห็นแสงระยับระยิบ) 



 - ดาวเคราะห์มีลักษณะอย่างไร (แนวตอบ : ดาวเคราะห์มองเห็นแสงนวลนิ่ง) 
 13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ และให้ความรู้
เพ่ิมเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ในการอธิบายเพิ่มเติม 
 14. นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามท้าทายการคิดขั้นสูง จากหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 ลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นนักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 7.1.1 เรื่อง ดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ 
 15. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่า
คำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที ่ 4 ดาวบนท้องฟ้าเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 
 2. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 3. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ในสมุด
ประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  
 5. ครูตรวจคำถามท้าทายการคิดข้ันสูง ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 6. ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 7.1.1 เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า “ดาวฤกษ์
เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตา” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 4 ดาวบน 
ท้องฟ้า 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 ดาวบน
ท้องฟ้า 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
ดาวบนท้องฟ้า 

 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1) กิจกรรมนำสู่การเรียน 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 

หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2) ผลบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1 ความ
แตกต่างของดาวฤกษ์และ 
ดาวเคราะห์ 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 

หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

4) ดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์ 

- ตรวจใบงานที่ 7.1.1 - ใบงานที่ 7.1.1 - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

5) การนำเสนอผลงาน/ผล
การปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
  กิจกรร 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
 ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

7) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

8) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
  และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
3) ใบงานที่ 7.1.1 เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 1 ความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์  
5) PowerPoint เรื่อง ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 

    6) บัตรภาพดาวเคราะห์ 
    7) QR Code เรื่อง ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
    8) สมุดประจำตัวนักเรียน 
แหล่งการเรียนรู้ 
    1) ห้องเรียน 
    2) ห้องสมุด 
    3) อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................... ..........................................................................................  

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 2 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า                             เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า  
                           และอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้ (K) 
 2. สืบค้นข้อมูลและสังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้ (P) 
 3. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A) 
สาระการเรียนรู้ 
 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการข้ึนและตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาว
ฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือใน
การประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ดาวฤกษ์ เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง จัดเป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงสามารถมองเห็นเป็นจุดสว่างและมี
แสงระยิบระยับบนท้องฟ้า ในเวลากลางวันจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า ส่วนในเวลากลางคืนจะมองเห็นกลุ่ม
ดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่อยู่บนท้องฟ้ามีรูปร่างแตกต่างกันออกไป 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
 2. นักเรียนดูภาพกลุ่มดาวบนท้องฟ้า จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถาม
กระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตและจินตนาการกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างอะไรบ้าง” โดยให้
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
(แนวตอบ : กลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่สังเกตและจินตนาการ เช่น กลุ่มดาวลูกไก่ ดาวคันไถ เป็นต้น) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าลงในสมุดประจำตัวนักเรียน (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล) 
 2. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ดังนี้ 
  - ในเวลากลางวันเรามองเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างไร (แนวตอบ : ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า)  
 - ในเวลากลางคืนเรามองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างเป็นอย่างไร (แนวตอบ : รูปร่างแตกต่างกันออกไป)  
 - กลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกเป็นอย่างไร (แนวตอบ : กลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตก
ในทิศเดิมเสมอ)  
 - เราสามารถใช้อะไรในการสังเกตตำแหน่งการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ได้ (แนวตอบ : ใช้แผนที่
ดาว และใช้มือในการประมาณค่ามุมเงย)  
 3. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
 - กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 1 แผ่น   
 - บัตรภาพกลุ่มดาวฤกษ์ 



 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5  
 5. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง จากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มสังเกตบัตรภาพกลุ่มดาวฤกษ์ แล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ท่ีสังเกตเห็น 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า แล้ว
บันทึกผลการศึกษาข้อมูลลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
ป.5  
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่แต่ละคนได้จากการสังเกต
บัตรภาพกลุ่มดาวฤกษ์ และจากการบันทึกผลการศึกษาข้อมูล จากนั้นเขียนสรุปความรู้โดยวาดภาพกลุ่มดาว
ฤกษ์ลงในกระดาษแข็งแผ่นใหญ่ (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม) 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอภาพกลุ่มดาวฤกษ์หน้าชั้นเรียน พร้อมบอกชื่อรูปร่างของกลุ่ม
ดาวฤกษ์ ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์  
 10. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 11. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน ตามความสมัครใจ จากนั้นร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่อง รูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ กลุ่มดาวนายพราน และกลุ่มดาวหมีใหญ่ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5 
หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปความรู้ที ่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียน 
 12. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ ดังนี้ 
 - ในคืนเดือนมืดเราสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนเพราะอะไร  (แนวตอบ : เพราะไม่มีแสงสว่าง
ของดวงจันทร์มาบดบังแสงของดาว) 
 - กลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์เป็นอย่างไร (แนวตอบ : กลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มมี
การเรียงตัวกันอย่างคงท่ี)  



 - ถ้าเราอาศัยอยู่ทางซีกโลกเหนือ เราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวนายพรานได้ช่วงใดบ้าง (แนวตอบ : ใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในช่วงเย็น และปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงเช้ามืด)  
 - ถ้าเราอาศัยอยู่ทางซีกโลกเหนือ เราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ได้ช่วงใดบ้าง  (แนวตอบ : 
สามารถมองเห็นได้ตลอดท้ังปี)  
 13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และให้ความรู้
เพ่ิมเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในการอธิบายเพ่ิมเติม 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ ในสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  
 4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนท้องฟ้า ซึ่งได้ข้อสรุป
ร่วมกันว่า “ดาวฤกษ์ในแต่ละกลุ่มมีรูปร่างแตกต่างกัน และเราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ได้ในเวลาที่
แตกต่างกัน กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแต่ละกลุ่มจะมีการเรียงตัวของดาวฤกษ์อย่างคงที่ จึง
ทำให้มีรูปร่างเหมือนเดิมทุกคืน และในรอบ 1 ปี เราจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ 
ได้ในเวลาแตกต่างกัน” 
 
การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ผลบันทึกการ 
    ปฏิบัติกิจกรรมที่ 2 
    สังเกตรูปร่างของ 
    กลุ่มดาวฤกษ์ 

 
 
 
-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
     2) กิจกรรมหนูตอบได้ -  ตรวจสมุดประจำตัว 

หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

5) พฤติกรรมการ 
 ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมที่ 2 สังเกตรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์ 
4) PowerPoint เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
5) สมุดประจำตัวนักเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) อินเทอร์เน็ต 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 3 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์                             เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ

อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้ (K) 
 2. ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ได้ (P) 
 3. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A)  

สาระการเรียนรู้ 
 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการข้ึนและตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาว
ฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือใน
การประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เมื่อสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในคืนเดียวกัน จะพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์มีการเปลี่ยนตำแหน่ง 
โดยเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทำให้มองเห็นดาวฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และ
ตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืน 
และจะปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน จากนั้นครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 2. ครูนำบัตรภาพดาวฤกษ์ต่าง ๆ เช่น ท้องฟ้าในคืนเดือนมืด ท้องฟ้าในคืนดวงจันทร์เต็มดวง และ
ท้องฟ้าในเวลากลางวัน มาให้นักเรียนดู จากนั้นครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า “จากบัตร
ภาพมีดาวใดบ้างที่เป็นดาวฤกษ์ และดาวฤกษ์ท่ีนักเรียนรู้จักมีการขึ้นและตกอย่างไร” โดยให้นักเรียนแต่ละคน
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด (แนวตอบ : นักเรียนอาจตอบว่า 
กลุ่มดาว และดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวฤกษ์ข้ึนจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก) 

ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 3 การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - แผ่นที่ดาว 1 ชุด 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 3 การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5  
 3. ครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 3 การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ ให้นักเรียนทราบ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง  
 4. ครูสาธิตวิธีการใช้แผนที่ดาว โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกต ดังนี้ถือแผนที่ดาวและหันหน้าขณะ
สังเกตหมุนวันที่ เดือน และเวลา ให้ตรงกับช่วงเวลาที่สังเกต 
 5. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนการสังเกตตำแหน่ง และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
โดยปฏิบัติกิจกรรมจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5  
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวาดแผนภาพแสดง
การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  (หมายเหตุ : ครูเริ่ม
ประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม)  



ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ในระหว่างที่นักเรียน
นำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมิน
นักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์  
 9. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 10. นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต แล้วเขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
 11. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ ดังนี้ 
  - โลกหมุนรอบตัวเองอย่างไร (แนวตอบ : หมุนทวนเข็มนาฬิกา จากทิศตะวันตกไปยังทิศ
ตะวันออก)  
  - เมื่อเราสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในคืนเดียวกันจะเป็นอย่างไร (แนวตอบ : กลุ่มดาว
ฤกษ์มีการเปลี่ยนตำแหน่ง โดยเคลื่อนจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก)  
  - กลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นและตกทางทิศใด (แนวตอบ : กลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก 
และตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก)  
  - เราจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ได้เมื่อไร (แนวตอบ : เราจะเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ขึ้นทาง
ขอบฟ้าเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ลดน้อยลงจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป)  
 12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ และให้
ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ ในการ
อธิบายเพิ่มเติม 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ ในสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  



 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  
 4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า 
“กลุ่มดาวฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และตกลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตก การที่โลกหมุนรอบ
ตัวเอง จะทำให้เกิดกลางวันกลางคืนแล้ว ยังทำให้เกิดการขึ้นและตกของดวงดาวด้วยปรากฏการณ์ขึ้นและตก
ของดวงดาว โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา นอกจากทำให้ดวง
อาทิตย์เคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกแล้วยังทำให้บริเวณซีกโลกเหนือเห็นดาวขึ้นทางทิศตะวันออก
และตกทางทิศตะวันตก ส่วนซีกโลกใต้เห็นดาวขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออก” 
 
การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
    1) ผลบันทึกการ 
    ปฏิบัติกิจกรรมที่ 3 
    การข้ึนและตกของ 
    ดาวฤกษ ์

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

      2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     4) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
3) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 3 การข้ึนและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
4) PowerPoint เรื่อง การขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ 
5) บัตรภาพดาวฤกษ์ต่าง ๆ 
6) สมุดประจำตัวนักเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) อินเทอร์เน็ต 

 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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 4 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์                   เวลา  2  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 3.1 ป.5/2 ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า  และ

อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลักษณะของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้ (K) 
 2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้ (P) 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้ (P) 
 4. มีความใฝ่เรียนรู้และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม (A)  

สาระการเรียนรู้ 
 การมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์มีรูปร่างต่าง ๆ เกิดจากจินตนาการของผู้สังเกต กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละกลุ่มมีดาวฤกษ์แต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ และมีเส้นทางการขึ้นและตกตาม
เส้นทางเดิมทุกคืน ซึ่งจะปรากฏตำแหน่งเดิม การสังเกตตำแหน่งและการข้ึนและตกของดาวฤกษ์ และกลุ่มดาว
ฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือใน
การประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การสังเกตตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้การระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏ 
ผู้สังเกตสามารถใช้มือในการประมาณค่าของมุมเงยเมื่อสังเกตดาวในท้องฟ้า 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายนักเรียน จากนั้นครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการขึ้นและตกของกลุ่มดาว
ฤกษ์ 
 2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการดูดาวบนท้องฟ้าว่า “การดูดาวเป็นการฝึกทักษะในการสังเกต
และยังก่อให้เกิดความสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการดูดาวต้องรู้จักตำแหน่งของดวงดาวและความสูงของ
ดวงดาวเมื่อเทียบกับขอบฟ้า” 
 3. จากนั้นครูถามนักเรียนว่า “นักเรียนชอบดูดวงดาวหรือไม่ และนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้มองดู
ดาว” โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่มีการเฉลยว่าถูกหรือผิด 
 4. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ดังนี้ 
  - นอกจากการใช้แผนที่ดาว นักเรียนจะสามารถหากลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้ด้วยวิธีการใดอีกบ้าง
(แนวตอบ : การหาค่ามุมทิศ และมุมเงย) 
  - การกำหนดค่ามุมทิศและการประมาณค่าของมุมเงยเป็นอย่างไร (แนวตอบ : มุมทิศที่วัดตามแนว
ระนาบกับพื้นดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0-360 องศา ส่วนการบอกตำแหน่งของดาวด้วยมุมเงย คือ มุมที่วัดจากเส้น
ขอบฟ้าขึ้นไปหาดาวที่สังเกตในแนวดิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-90 องศา)  

ขัน้สำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที ่ใช้ในกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 มาวางไว้หน้าชั้นเรียน ดังนี้ 
  - เข็มทิศ 1 อัน                      
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูเตรียมสลากหมายเลขกลุ่ม 1-4 จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนออกมาหยิบ
สลาก ซึ่งนักเรียนที่ได้หมายเลขเดียวกันจะอยู่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกภายในกลุ่ม 4 คน 



 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย จากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย ให้นักเรียน
ทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง 
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย ตอนที่ 1 โดยให้สมาชิกในกลุ่ม 
1 คน ยืนกลางสนามหน้าเสาธง แล้วถือเข็มทิศไว้ในมือโดยหันด้านตัวอักษร N ไปด้านหน้าให้ขนานกับพ้ืน
จากนั้นหมุนตัวจนหัวลูกศรบนเข็มทิศทับบนตัวอักษร N พอดี 
 5. สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวาดภาพ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากมุมทิศท่ี 0, 45, 90, 
135, 180, 225, 270 และ 315 องศา ตามลำดับ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์     
ป.5 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขัน้สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 
 6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) จากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 การหา
ค่ามุมทิศและมุมเงย ตอนที่ 2 โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นิ้วหรือมือ ประมาณค่ามุมเงยของวัตถุบน
ท้องฟ้า จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆเช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด แล้วบันทึก
ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป.5  

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มประมาณค่ามุมเงยของวัตถุบริเวณโรงเรียนมา 3 ชนิด เช่น หน้าต่างห้องเรียน
ต้นไม้ ยอดเสาธง เป็นต้น จากนั้นร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่ ามุมเงย แล้วบันทึกลงในสมุด
ประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับการประมาณค่ามุม

เงย ในระหว่างที่นักเรียนนำเสนอครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย 
10. ครูตั้งประเด็นคำถามจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น

เพ่ือหาคำตอบว่า “มุมทิศและมุมเงย เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร” (แนวตอบ : แตกต่างกัน คือ มุมทิศที่
วัดตามแนวระนาบกับพื้นดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0-360 องศาส่วนการบอกตำแหน่งของดาวด้วยมุมเงย คือ มุมที่
วัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปหาดาวที่สังเกตในแนวดิ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0-90 องศา)  

11. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้ จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยตอบคำถามลงใน
สมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 

 



ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 12. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง การกำหนดค่ามุมทิศและการประมาณค่า
ของมุมเงย จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตห้องสมุด แล้ว
เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
 13. ครูตั้งประเด็นคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ ดังนี้ 
  - มุมทิศวัดได้อย่างไร (แนวตอบ : มุมทิศที่วัดตามแนวระนาบกับพื้นดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0-360 
องศา)  
  - มุมเงยวัดได้อย่างไร (แนวตอบ : มุมที่วัดจากเส้นขอบฟ้าขึ้นไปหาดาวที่สังเกตในแนวดิ่งมีค่าอยู่
ระหว่าง 0-90 องศา)  
  - มุมเงย 90 องศา จะมองเห็นดาวที่ตำแหน่งใด (แนวตอบ : มองเห็นดาวปรากฏอยู่ตรงเหนือศรีษะ
พอดี)  
 - วิธีการแรกในการประมาณค่ามุมเงยของวัตถุบนท้องฟ้า มีวิธีการอย่างไร  (แนวตอบ : เหยียดแขน
ออกไปจนสุดให้ตรงในระดับสายตา)  
 14. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์และให้
ความรู้เพิ่มเติมจากคำถามของนักเรียน โดยครูใช้ PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ ใน
การอธิบายเพิ่มเติม 
 15. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 7.4.1 เรื่อง การใช้แผนที่ดาว  
 16. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ออกมานำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่า
คำตอบใดถูกต้อง จากนั้นครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน 
 17. นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ โดยเขียนเป็น
แผนผังมโนทัศน์ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
 18. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ ่มดาวฤกษ์ จากหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ ป.5 ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 19. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดาวบนท้องฟ้า เพ่ือเป็นการวัดความรู้
หลังเรียนของนักเรียน 
 20. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ แล้วช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม
ดาวฤกษ์รูปร่างต่าง ๆ จากนั้นนำมาสร้างเป็นแบบจำลองของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

 
 
 
 



ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. นักเรียนแต่ละคนดูตารางตรวจสอบตนเอง จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 จากนั้นครู
ถามนักเรียนเป็นรายบุคคลตามรายการข้อ 1-5 เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนหลังจาก
การเรียนจบบทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ 
 2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนของหน่วยการเรียนรู ้ที ่ 4 ดาวบนท้องฟ้าเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจหลังเรียนของนักเรียน3. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอคำถาม 
พฤติกรรมการทำงานรายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้น
เรียน 
 4. ครูตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ ในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
ป.5  
 6. ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 7.4.1 เรื่อง การใช้แผนที่ดาว 
 7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมสรุปสาระสำคัญประจำ บทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ ่มดาวฤกษ์ในสมุด
ประจำตัวนักเรียน 
 8. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์ ในสมุดประจำตัว
นักเรียน หรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 9. ครูตรวจชิ้นงาน/ผลงาน แบบจำลองของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า 
“การสังเกตตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดยการใช้แผนที่ดาว และการระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาว
นั้นปรากฏ” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) ผลบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศ
และมุมเงย 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) การใช้แผนที่ดาว         - ตรวจใบงานที่ 7.4.1 - ใบงานที่ 7.4.1 - ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

    4) กิจกรรมสรุปสาระ 
สำคัญประจำบทที่ 1 ท้องฟ้า    
และกลุ่มดาวฤกษ์ 

- ตรวจสมุดประจำตัว - ตรวจสมุดประจำตัว - ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

   5) กิจกรรมฝึกทักษะ 
บทที่ 1 ท้องฟ้าและกลุ่มดาว
ฤกษ์ 

- ตรวจสมุดประจำตัว  
  หรือแบบฝึกหัด 
  วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ตรวจสมุดประจำตัว  
  หรือแบบฝึกหัด 
  วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

   6) การนำเสนอผลงาน/ผล
การปฏิบัติกิจกรรม 

- ประเมินการนำเสนอ  
  ผลงาน/ผลการปฏิบัติ 
  กิจกรรม 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
 ผ่านเกณฑ์ 

     7) พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

8) พฤติกรรมการ 
 ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    9) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
2) แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดาวบนท้องฟ้า 
3) ใบงานที่ 7.4.1 เรื่อง การใช้แผนที่ดาว 
4) วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมที่ 4 การหาค่ามุมทิศและมุมเงย 
5) PowerPoint เรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ 
6) สลากหมายเลขกลุ่ม 1-4 
7) สมุดประจำตัวนักเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................... ..........................................................................................  

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.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............................................ 
 
 
 
 
 

 

 

 


