
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ                              เวลา  4  ชั่วโมง 
เรื่อง การเกิดอุปราคา       ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 3.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองที ่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ (K) 
2.  สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ 

(P)  
3.  ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการสังเกตปรากฏการณ์อุปราคาได้ (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 อธิบายการเกิดและเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดในเวลากลางวัน เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ใน
ระนาบเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาอาจเกิดได้ 3 
ลักษณะ คือ สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน เร าไม่สามารถสังเกต
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ด้วยตาเปล่า ควรใช้อุปกรณ์ในการสังเกต เช่น แว่นตาดูดวงอาทิตย์  
       ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เกิดในเวลากลางคืน  เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่
ในระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดได้ 3 
ลักษณะ คือ จันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคาบางส่วน จันทรุปราคาแบบบางส่วน และจันทรุปราคาแบบเงา
มัว เราสามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้ด้วยตาเปล่า 

 

 

 

 



สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ แบบ
ปรนัย  4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ  

 (หมายเหตุ : ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้เดิมและเข้าใจผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม) 
 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูแจกตำนานความเชื่อเกี่ยวกับราหูอมจันทร์และวันฟ้าดับ ให้นักเรียนอา่น และตอบคำถามต่อไปน้ี  
• ทำไมคนโบราณจึงคิดว่า การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการบอกเหตุหรือลางร้าย 
(แนวคำตอบ เพราะด้วยสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าและไม่มีผูใ้ดอธิบายสาเหตุการเกิดได้ 

ชาวบ้านจึงยึดถือความเชื่อว่าสีดำหรือความมืด หมายถึงเรือ่งโชคร้าย) 
• นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  

(แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
2. นักเรียนสงัเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ  ป.6 เล่ม และตอบคำถามต่อไปนี ้

• จากภาพเป็นปรากฏการณ์ใด (แนวคำตอบ สุริยุปราคา) 
• เพื่อนๆ คิดว่า โลกและดวงจันทร์มีความสมัพันธ์กับการเกิดปรากฏการณ์นี้หรือไม่ อย่างไร 

(แนวคำตอบ โลกและดวงจันทร์มีความสัมพันธ์กับการเกิดปรากฏการณ์ โดยดวงจันทร์
เคลื่อนที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในแนวระนาบเดียวกัน ทำให้เงาของดวงจันทร์ทอด
มายังพ้ืนโลก) 



3. นักเรียนอ่านกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียน ตอน ดวงอาทิตย์หายไปไหน ในหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ฯ  ป.6 และตอบคำถามต่อไปนี ้

• สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เพื่อนๆ คิดว่า มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
แบบอื่นหรือไม่ อย่างไร 

(แนวคำตอบ มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์แบบอื่น เช่น ปรากฏการณ์จันทรุปราคา ดาวตก) 
4. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนว่า โลกเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ มีดวง

จันทร์เป็นบริวารและโคจรรอบโลก โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยปกติโลกและดวงจันทร์ไม่มีระนาบการโคจร
เดียวกัน แต่เมื่อการโคจรของโลกและดวงจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันกับดวงอาทิตย์ จะทำให้เกิดปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์เรียกว่า อุปราคา ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์
จันทรุปราคา ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดอุปราคา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 1 อุปราคา
เกิดขึ้นได้อย่างไร ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร (สุริยุปราคา) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ส่งตัวแทนกลุ่มไปรับวัสด-ุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 
2. แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร ขั้นตอนข้อที่ 1-2 ตามที่ได้
ศึกษามาในหนงัสือเรียน และบันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอในช่ัวโมงถัดไป 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

• ถ้าเปรียบเทียบไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ ลูกปิงปองแทนดวงจันทร์ ลูกบอลแทนโลก กรณีที่
ลูกปิงปองอยู่ระหว่างไฟฉายกับลูกบอลเป็นอย่างไร 
(แนวคำตอบ เงาของลูกปิงปองทอดไปยังลูกบอล) 
• จากปรากฏการณ์ในข้อ 1 ถา้นักเรียนอยู่บนโลก (ลูกบอล) ในส่วนที่เงาดวงจันทร์ทอดไป 
นักเรียนจะเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในลกัษณะใด 
(แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์บังดวงจันทร์ไว้) 



3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือสุริยคราสเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ฯ  ป.6 หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

4. นักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาว่า ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดในเวลา
กลางวัน เกิดจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง
ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาอาจเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา
บางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน 

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคา จากนั้นให้ระดมสมองร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใดจึงเห็นสุริยุปราคาในลักษณะอย่างนี้ จากนั้นส่งตัวแทนนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้เก่ียวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามาออกแบบและสร้าง
แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยใช้อุปกรณ์ เช่น ดินน้ำมัน ไม้เสียบลูกช้ิน โฟมแท่ง ไฟฉาย 

7. นักเรียนสง่ตัวแทนออกมานำเสนอตามประเด็นต่อไปน้ี 
• ใช้แบบจำลองอธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา  
• อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาทั้ง 3 ลักษณะ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นอธิบายความรู้ 

1. นักเรียนตอบคำถามเพ่ือทบทวนความรู้ว่า เพราะเหตุใดจึงมองเห็นดวงอาทิตย์แหว่งเป็นเสีย้ว 
(แนวคำตอบ เพราะเกิดจากดวงอาทิตย์โคจรออกจากแนวเส้นตรงเล็กน้อย ดวงอาทิตย์จึงถูกบังเพียง
บางส่วน   ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์แหว่ง) 

2. นักเรียนทำกิจกรรมท่ี 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร (จันทรุปราคา) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. นักเรียนตอบคำถามว่า ถ้าเปรียบเทียบ ไฟฉายแทนดวงอาทิตย์ ลูกปิงปองแทนดวงจันทร์ ลูกบอล

แทนโลก กรณทีี่ลูกบอลอยู่ระหว่างไฟฉายกับลูกปิงปอง จะเกิดอะไรขึ้น 
(แนวคำตอบ เงาของลูกบอลบังลูกปิงปอง) 

2. นักเรียนทำกจิกรรมเพื่อตรวจสอบคำตอบ โดยนักเรียนแต่ละคนถือไฟฉาย ลูกบอล และลูกปิงปอง 
ตามลำดับ 

3. นักเรียนที่ถือไฟฉายส่องไฟฉายผ่านลูกบอลสังเกตแสงจากไฟฉายและเงาที่ทอดไปยังลูกปิงปอง
และ    บันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลการทำกิจกรรม 
5. นักเรียนศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือจันทรคราสเพ่ิมเติมจากในหนังสือหรือ 

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
6. นักเรียนร่วมกันสรุปการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เกิดในเวลา

กลางคืนโดยดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวง



อาทิตย์กับดวงจันทร์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ จันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคา
บางส่วน และจันทรุปราคาแบบเงามัว 

3. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 
• จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นได้อย่างไร 

(แนวคำตอบ เกิดจากดวงจันทร์ทั้งดวงโคจรเข้าสู่เงามืดของโลก) 
• จันทรุปราคาบางส่วนกับจันทรุปราคาเงามัวแตกต่างกันอย่างไร 

(แนวคำตอบ จนัทรุปราคาแบบบางส่วน คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์บางส่วนมืด บางส่วน
มีสีส้มอฐิ ส่วนจันทรุปราคาแบบเงามัว จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่ไม่ชัดเจน) 

4. ครูเปิด PowerPoint เรื ่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ให้นักเรียนดูและให้นักเรียนร่วมอภิปราย
เปรียบเทียบความแตกต่างของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์จันทรุปราคา 

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรา้งแบบจำลองจันทรุปราคา พร้อมนำเสนออธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างการ
เกิดสุริยุปราคาและการเกิดจันทรุปราคา โดยใช้แบบจำลอง 

6. นักเรียนสแกน QR Code เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
ป.6 เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันสรุปการทำกิจกรรมว่า ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดในเวลา
กลางวัน ดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกและอยู่ในระนาบเดียวกัน ส่วนปรากฏการณ์
จันทรุปราคาเกิดในเวลากลางคืน โลกโคจรเข้ามาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์และอยู่ในระนาบเดียวกัน 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนกัเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
      7. นักเรยีนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
      8. นักเรยีนแต่ละคนเขยีนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้จากบทที่ 1 ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนผัง

ความคิด แผนภาพ ลงในสมุดประจำตัวนักเรียน  
       9. นักเรยีนทุกคนศึกษาแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 

ป.6 เพื่อตรวจสอบการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
      10. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว

นักเรียน 
      11. นักเรยีนทำกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 

หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
     12. นักเรยีนทำกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
     13. นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมา

คนละ 1 ข่าว พร้อมภาพประกอบการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา เพื่อใช้ทำ
กิจกรรมในชั่วโมงหน้า (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล) 



ชั่วโมงที่ 4 
ขั้นขยายความเข้าใจ 

1. ทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยตั้งคำถามว่า เราสามารถสังเกตสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้
ด้วยตาเปล่าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(แนวคำตอบ ไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ด้วยตาเปล่า เพราะเกิดในเวลากลางวัน แสงของ
ดวงอาทิตย์อาจทำให้ตาเราได้รับผลกระทบได้ และเราสามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้
ด้วยตาเปลา่ เพราะเกิดในเวลากลางคืนจึงไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มารบกวน) 

2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดในเวลากลางวัน เราไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์
สุริยุปราคาได้ด้วยตาเปล่า ควรใช้อุปกรณ์ในการสังเกต เช่น แว่นตาดูดวงอาทิตย์ ส่วนปรากฏการณ์
จันทรุปราคา เกิดในเวลากลางคืน  เราสามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้ด้วยตาเปล่า 

3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน โดยปฏิบัติ ดังนี ้
1. นำข้อมูลข่าว และภาพการเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ใน

กลุ่ม 
2. ในกลุ่มเลือกขา่วมา 1 ข่าว และนำภาพการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาจากข่าว

ที่เพื่อนเตรียมมาไปออกแบบจิกซอว ์
3. สร้างจิกซอว์ตามที่ออกแบบไว้ เพื่อจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
4. แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยให้ทีมที่ 1 เป็นทีมเฝ้ามีหน้าที่ดูแลกลุ่ม และให้เล่าข่าวการเกิด

อุปราคาให้เพื่อต่างกลุ่มฟัง และทีมที่ 2 เป็นทีมเยือนมีหน้าที่กระจายตัวไปตามกลุ่มอื่นๆที่ตนเอง
สนใจ เพื่อไปต่อจิกซอว์ภาพ และรับฟังข้อมูลข่าวการเกิดอุปราคาจากกลุ่มอื่น 

5. แต่ละกลุ่มสลบัหน้าที่กัน โดยทีมที่ 2 มีหนา้ที่เป็นทีมเฝ้า แล้วทีมที่ 1 มีหน้าที่เป็นทีมเยือนกระจาย
ไปตามกลุ่มอื่น 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย) 
 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เกิดในเวลากลางวัน เกิดจากดวง
อาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวง
อาทิตย์กับโลก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาอาจเกิดได้ 3 ลักษณะ คือ สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคา
บางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน เราไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ด้วยตาเปล่า ควร
ใช้อุปกรณ์ในการสังเกต เช่น แว่นดู  ดวงอาทิตย์ และปรากฏการณ์จันทรุปราคา เกิดในเวลา
กลางคืน  เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรง
กลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกดิได้  3 ลักษณะ คือ จันทรุปราคา
เต็มดวง จันทรุปราคาบางส่วน และจันทรุปราคาแบบเงามัว เราสามารถสังเกตปรากฏการณ์
จันทรุปราคาได้ด้วยตาเปล่า 

 



ขั้นตรวจสอบผล 

1. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำ กิจกรรมที่ 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.6  
2. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์ ป.6  
3. ครูตรวจแผนผงัความคิด สรุปสาระสำคัญ ประจำบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
4. ครูตรวจกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
5. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในสมุดประจำตัวนักเรียน หรือทำในแบบฝึกหดัวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
6. ครูตรวจกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูง ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
7. ครูประเมินผลงาน จิกซอว์สุรยิุปราคาหรือจันทรุปราคา ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ผลงานจิกซอว์

สุริยุปราคาหรอื
จันทรุปราคา 

• ประเมินผลงาน • แบบประเมินผลงาน • คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ผ่านเกณฑ ์

2. กิจกรรมที่ 1 อุปราคา
เกิดขึ้นได้อย่างไร 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6   

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6   

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.6    

• สมุดประจัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ ป.6    

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

4. สรุปสาระสำคญั 
ประจำบทที่ 1 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

5. กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู ้

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

6. กิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 
1 

• ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6   

• สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6   

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

7. กิจกรรมท้าทายการคิด
ขั้นสูง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.
6   

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6   

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

8. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรม
การทำงาน
รายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี ผ่านเกณฑ ์

9. พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

• สังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่าน
เกณฑ ์

 หมายเหตุ : แบบสังเกตพฤติกรรมประเมินรายเทอม 



8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
3. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
4. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
5. QR Code เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
6. PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร ์
7. บัตรภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
8. ตำนานราหูอมจันทร์และวันฟ้าดับ 
9. สมุดประจำตัวนักเรียน 

       8.2 แหล่งการเรียนรู ้
1. ห้องเรียน 
2. ห้องสมุด 
3. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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



 
แผนการจัดการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ                              เวลา  3  ชั่วโมง 
เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ    ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั   
  ว 3.1 ป.6/2 อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศได้ (K) 
2.  เขียนแผนผังตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (P)  
3.  ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A)  

สาระการเรียนรู้ 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศและการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เทคโนโลยีอวกาศมีจุดเริ่มต้นจากมนุษย์มีความต้องการสำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า จากนั้น
พัฒนามาเป็นการใช้กล้องโทรทรรศน์ และได้มีการพัฒนาจนสามารถขนส่งเพื่อสำรวจอวกาศด้วยจรวดและ
ยานขนส่งอวกาศและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ แม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เช่น หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. นักเรียนสงัเกตภาพในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ  ป.6 และตอบคำถามต่อไปนี้ 
• ประเทศไทยมีการส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกหรือไม่ อะไรบ้าง 

(แนวคำตอบ มี ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม) 
• ทำไมต้องส่งดาวเทียมไปนอกโลก 

(แนวคำตอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ใช้สื่อสาร
ภายในประเทศและนอกประเทศ) 

2. นักเรียนอ่านกิจกรรมชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียน ตอน หมวกกันน็อก ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ฯ  ป.6 และตอบคำถามต่อไปนี ้

• สิ ่งประดิษฐ์หลายชิ ้นบนโลก เป็นสิ ่งที ่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศ เพื ่อนๆ คิดว่า 
เทคโนโลยีอวกาศยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกหรือไม่ อะไรบ้าง 
(แนวคำตอบ มี เช่น การส่งสัญญาณโทรทศัน์ ใช้บอกตำแหน่งเครื่องบิน ใช้พยากรณอ์ากาศ) 

3. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ฯ  ป.6  จากนั้นให้นักเรียนยกมือตอบเทคโนโลยอีวกาศ พร้อมอธิบายว่าคืออะไร ใช้เพื่อทำอะไร   

ขั้นสำรวจค้นหา 
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อจัดเรียงบัตรเหตุการณ์ โดยส่งตัวแทนมารับบัตร

เหตุการณ์ โดยให้คาดคะเนว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับ 
2. จากนั้นศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมที ่2 เทคโนโลยีอวกาศมีพัฒนาการอย่างไร ในหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2 เทคโนโลยีอวกาศมีพัฒนาการอย่างไร ตอนที่ 1 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และบันทึกผลลงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์
ฯ ป.6  

ขั้นอธิบายความรู้ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

• ดาวเทียมดวงแรกของโลก มีชื่อว่าอย่างไร  
(แนวคำตอบ สปุตนิก 1) 



• ยานมาร์สพาธไฟน์เดอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใด 
(แนวคำตอบ เพ่ือสำรวจดาวอังคาร) 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบการจัดเรียงบัตรเหตุการณ์ (กิจกรรมที่ทำมาแล้วในต้นชั่วโมง) หากมี
ข้อผิดพลาดแก้ไขให้ถูกต้อง 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศจนได้ข้อสรุปว่า การพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เริ่มจากการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก การส่งนักบินอวกาศขึ้น
ไปกับยานอวกาศเพื่อทำภารกิจต่าง ๆ และพัฒนาจนสามารถส่งมนุษย์ไปท่องเที่ยวในอวกาศได้ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 

ชั่วโมงที่ 2 
ขั้นสำรวจค้นหา  

1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมว่า ปัจจุบันมีการพัฒนายานอวกาศเพื่อการท่องเที่ยวแล้วหรือไม่ อย่างไร 
(แนวคำตอบ มีแล้ว ชื่อว่า ยานวีเอสเอสยูนิต้ีของสหรัฐอเมริกา) 

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่2 เทคโนโลยีอวกาศมีพัฒนาการอย่างไร ตอนที่ 2 โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
2. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนเคยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

อย่างไรบ้าง 
3. นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง แผนภาพ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

ขั้นอธิบายความรู้ 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการทำกิจกรรมหน้าช้ันเรียน  
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนได้

ข้อสรุปว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ใช้สื่อสารและแพร่สัญญาณทางวิทยุ โทรทัศน์ ใช้
สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ใช้พยากรณ์อากาศ ใช้สำรวจดาวเคราะห์ต่าง ๆ ใช้บอกตำแหน่งของ
ยานพาหนะต่าง ๆ   เช่น รถยนต์  เครื่องบิน ใช้ความรู้มาประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 

3. นักเรียนตอบคำถามว่า  ดาวเทียมรับ-ส่งสัญญาณอย่างไร  
(แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 

4. นักเรียนสแกน QR Code การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 และ
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่ได้รับชม 

5. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว
นักเรียน หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  



6. นักเรียนทุกคนศึกษาแผนผังความคิด สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2 บันทึกลงในสมุดประจำตัว
นักเรียน จากน้ันเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 เพื่อตรวจสอบการเขียนสรุปความรู้ที่นักเรียนทำไว้ในสมุด
ประจำตัวนักเรียน 

7. นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัว
นักเรียน 

8. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ป.6 บันทึกลงในสมุดประจำตัวนักเรียน 
หรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

9. นักเรียนทำกิจกรรมท้าทายการคิดขัน้สูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

ชั่วโมงที่ 3 
ขั้นขยายความเข้าใจ  

1. ให้นักเรียนแตล่ะคนบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมาคนละ 1 ขอ้  
2. ครูเปิด PowerPoint เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ จากนั้นใหน้ักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ เทคโนโลยี

อวกาศ     มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุม่ละ 4-5 คน เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน โดยปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศมาตั้งคำถาม แล้วทำเป็นบัตร
คำถามเกี่ยวกับเรื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ โดยสร้างบัตรคำถามกลุ่มละ 4-5 
คำถาม 

2. ให้นักเรียนนำคำถามไปหย่อนลงในกล่องทีค่รูเตรียมไว้ที่หน้าชั้นเรียน 
3. ครูเขียนบันได 10 ขั้นไว้หน้ากระดาน  
4. ครูสุ่มหยิบบัตรคำถามมาทีละ1 ใบ ถ้ากลุ่มใดตอบถูกจะได้ขึ้นบันได 1 ขั้น ถ้าตอบผิดจะต้อง

เดินลงบันได 1 ขั้น 
5. ครูตั้งคำถามไปเรื่อยๆ จนกวา่จะมีกลุ่มที่ชนะ คือกลุ่มที่เดนิถึงบันไดขั้นที่ 10 กรณทีี่ไม่มีใคร

สามารถเดินไปถึงขั้นที่ 10 ได ้กลุ่มที่อยู่ขั้นสงูสุดถือเป็นผู้ชนะ 
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน  โดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

 

1. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมว่า เทคโนโลยีอวกาศมีจุดเริ่มต้นจากมนุษย์มีความต้องการ
สำรวจวัตถุท้องฟ้าโดยใช้ตาเปล่า จากนั้นพัฒนามาเป็นการใช้กล้องโทรทรรศน์ และได้มีการพัฒนาจน
สามารถขนส่งเพื่อสำรวจอวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ หรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แม้กระทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เช่น หมวกนิรภัย ชุดกีฬา 



ขั้นตรวจสอบผล 

1. นักเรียนแต่ละคนทำทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรูท่ี้ 8 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที ่8 เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลังทำ

กิจกรรม 
3. ครูตรวจบันทึกข้อมูลการทำกจิกรรมที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศมีพัฒนาการอย่างไร ในแบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ ป.6  
4. ครูตรวจกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือในแบบฝึกหัดวทิยาศาสตร์ ป.6  
5. ครูตรวจแผนผงัความคิด สรุปสาระสำคัญประจำบทที่ 2 ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
6. ครูตรวจกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในสมุดประจำตัวนักเรียน 
7. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในสมุดประจำตัวนักเรียนหรือทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
8. ครูตรวจกิจกรรมท้าทายการคิดขั้นสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
9. ครูประเมินผลงาน บัตรคำถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ ในกิจกรรมสร้างสรรค์

ผลงาน 
10. ครูตรวจทบทวนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ฯ ป.6  
11. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียนหลังทำกิจกรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. การวัดและประเมนิผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. ผลงานบัตรคำถาม

เกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอวกาศ 

• ประเมินผลงาน • แบบประเมินผลงาน • คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

2. กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยี
อวกาศมีพัฒนาการอย่างไร 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

3. กิจกรรมหนูตอบได้ • ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียนหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6       

• สมุดประจำตัวนักเรียน
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

4. สรุปสาระสำคญั ประจำ
บทที่ 2 

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

5. กิจกรรม  พัฒนาการ
เรียนรู ้

• ตรวจสมุดประจำตัว
นักเรียน 

• สมุดประจำตัวนักเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

6. กิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 2 • ตรวจสมุดประจำตัว
หรือแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• สมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

7. กิจกรรมท้าทายการคิดขั้น
สูง 

• ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

8. ทบทวนท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8 

•  ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

•  แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ฯ ป.6  

• ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์

9. แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

• ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน 

• แบบทดสอบหลังเรียน • ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ ์ 

10. พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล 

• สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

• แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานรายบุคคล 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

11. พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม • สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

• แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม 

• คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ผ่านเกณฑ ์

 หมายเหตุ : แบบสังเกตพฤติกรรมประเมินรายเทอม 



8. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู ้

10. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
11. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6  
12. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมที่ 1 อุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
13. วัสด-ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
14. QR Code เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
15. PowerPoint เรื่อง ปรากฏการณ์ดาราศาสตร ์
16. บัตรภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
17. ตำนานราหูอมจันทร์และวันฟ้าดับ 
18. สมุดประจำตัวนักเรียน 

       8.2 แหล่งการเรียนรู ้
4. ห้องเรียน 
5. ห้องสมุด 
6. อินเทอร์เน็ต 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู ้

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม  
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช ้

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

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

 
 
 

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

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


