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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  การมองเห็นดาว      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง (ว 3.1 ป. 5/1) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลองได้ (K)  
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการมองเห็นดาวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิดแสงจึงมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่มองเห็นได้
เนื่องจากมีแสงจากดวงอาทิตย์มากระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าตาเรา 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 การมองเห็นดาว 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สร้างแบบจำลองการมองเห็นดาว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาว
เคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง) 

– ดาวที่ให้แสงสว่างแก่ระบบสุริยะคือดาวอะไร (แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์) 
– ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจะเกิดอะไรขึ้น (แนวคำตอบ ระบบสุริยะจะไม่มีแหล่งกำเนิด

แสง ทำให้คนและสัตว์บนโลกมองไม่เห็นสิ่งต่าง ๆ) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การมองเห็นดาว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็นดาว ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ดาวฤกษ์คืออะไร (แนวคำตอบ ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง) 
– ดาวเคราะห์คืออะไร (แนวคำตอบ ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวฤกษ์เป็น
แหล่งกำเนิดแสง จึงมีแสงสว่างในตัวเอง ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง จึงไม่มีแสงสว่างในตัวเอง 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การมองเห็นดาว จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า ดาวที่เห็นบนท้องฟ้ามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ส่วนในระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นดาว
ฤกษ์และมีดาวเคราะห์ 8 ดวง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สร้างแบบจำลองการมองเห็นดาว ตามขั้นตอน 
ดังนี ้
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– เจาะรูเล็กๆ ที่ลูกปิงปองและลูกบอลพลาสติกแบบแข็ง โดยใช้เป็นแบบจำลองของดาวพุธและ
โลก ตามลำดับ ใช้ไม้เสียบเสียบลูกปิงปองและลูกบอลพลาสติกแบบแข็ง จากนั้นใช้เทปกาวติดให้แน่น 

– ให้ตัวแทน 3 คนยืนหน้าห้อง แต่ละคนถือแบบจำลองดวงอาทิตย์ คือ ไฟฉาย แบบจำลองดาว
พุธ และโลก ตามลำดับ โดยจัดเรียงไฟฉาย ลูกปิงปอง และลูกบอลพลาสติกแบบแข็ง ให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

– ดับไฟและปิดหน้าต่างและประตูให้สนิท แล้วให้ตัวแทนเปิดไฟฉาย นักเรียนที่เหลือสังเกตว่า
มองเห็นอะไรบ้าง บันทึกผล 

– ตัวแทนปิดไฟฉาย นักเรียนที่เหลือสังเกตว่ามองเห็นอะไรบ้าง บันทึกผล 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ไฟฉายใช้เป็นแบบจำลองของดวงอาทิตย์ได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะไฟฉายเป็น
แหล่งกำเนิดแสงจึงใช้แทนดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวฤกษ์และเป็นแหล่งกำเนิดแสงได้เช่นกัน) 

– เมื่อเปิดไฟฉายแล้ว นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (แนวคำตอบ สังเกตเห็นลูกบอลพลาสติกแบบแข็ง
และลูกปิงปอง) 

– เมื่อปิดไฟฉายแล้ว นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (แนวคำตอบ สังเกตไม่เห็นลูกบอลพลาสติกแบบ
แข็งและลูกปิงปอง) 

– จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอะไร (แนวคำตอบ เรามองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ได้แตกต่างกัน 
โดยเรามองเห็นดาวฤกษ์ได้เนื่องจากดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเอง และเรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ เนื่องจากมี
แสงจากดาวฤกษ์มากระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเขา้ตาเรา) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวฤกษ์
เป็นแหล่งกำเนิดแสง จึงมีแสงสว่างในตัวเอง ทำให้เรามองเห็นดาวฤกษ์ได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิด
แสง จึงไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่เรามองเห็นได้เนื่องจากมีแสงจากดวงอาทิตย์มากระทบดาวเคราะห์แล้ว
สะท้อนเข้าตาเรา 

 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

(1) ครูเปรียบเทียบลักษณะของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ให้นักเรียนเข้าใจว่า การมีแสงสว่างในตัวเอง
ของดาวฤกษ์ ทำให้ดาวฤกษ์แตกต่างจากดาวเคราะห์ 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากดาวเคราะห์แล้ว ในระบบสุริยะยังมีดวงจันทร์ ดาว
เคราะห์แคระ และดาวเคราะห์น้อยที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นดาวเหล่านี้ได้เนื่องจากแสงจากดวง
อาทิตย์มากระทบดาวเหล่านี้แล้วสะท้อนเข้าตาเรา 

(3) น ักเร ียนค้นคว ้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเก ี ่ยวก ับการมองเห็นดาวจากหนังส ือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
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(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวฤกษ์เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดแสง) 
– ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ เราจะมองเห็นดาวเคราะห์หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มองไม่เห็น 

เพราะดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการมองเห็นดาว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน์  

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ กลุ่มดาวฤกษ์ 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ใบกิจกรรม สร้างแบบจำลองการมองเห็นดาว 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การมองเห็น
ดาว 

2. ตรวจชิ ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

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

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

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   
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4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง........................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  กลุ่มดาวฤกษ ์       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี (ว 3.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและเปรียบเทียบกลุ่มดาวฤกษ์จากจินตนาการของแต่ละคนได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 กลุ่มดาวฤกษ์ คือ กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าโดยแต่ละดวงเรียงกันที่ตำแหน่งคงที่ ซึ่งการ
มองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ของแต่ละคนอาจมีรูปร่างแตกต่างกันเนื่องจากจินตนาการของผู้สังเกตแต่ละคนแตกต่าง
กัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 กลุ่มดาวฤกษ์ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ฝึกจินตนาการภาพจากกลุ่มดาวฤกษ์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– นักเรียนมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน (แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์) 
– นักเรียนมองเห็นดาวอะไรบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน (แนวคำตอบ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และ

ดาวฤกษ์) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

กลุ่มดาวฤกษ์ 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์ที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้ า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– ดาวส่วนมากที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนคือดาวประเภทใด (แนวคำตอบ ดาวฤกษ์) 
– ดาวที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนมีการเรียงตำแหน่งกันในลักษณะใด (แนวคำตอบ มีการ

เรียงตำแหน่งกันอย่างคงที่)  
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า บนท้องฟ้าใน

เวลากลางคืนมีดาวฤกษ์ปรากฏมากมายอยู่เป็นกลุ่มโดยเรียงกันในตำแหน่งคงที่ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนมีดาวฤกษ์ปรากฏมากมายอยู่เป็นกลุ่มโดยเรียงกันในตำแหน่งคงที่ 
และเราสามารถจินตนาการกลุ่มดาวฤกษ์เป็นรูปร่างต่างๆ ได้ ตามจินตนาการของแต่ละคน 
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(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกจินตนาการภาพจากกลุ่มดาวฤกษ์ ตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– สังเกตรูปกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆ และจินตนาการว่ามีรูปร่างเหมือนอะไร 
– วาดเส้นเช่ือมโยงดาวฤกษ์แต่ละดวงในกลุ่มดาวฤกษ์ พร้อมกับวาดรูปที่จินตนาการไว้ 
– นำเสนอจินตนาการที่ได้กับเพ่ือนในกลุ่ม พร้อมกับส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าห้องเรียน  

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนจินตนาการกลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มว่ามีรูปร่างเหมือนอะไร (แนวคำตอบ กลุ่มที่ (1) มี
รูปร่างเหมือนหมีตัวเล็ก กลุ่มที่ (2) มีรูปร่างเหมือนหมีตัวใหญ่ และกลุ่มที่ (3) มีรูปร่างเหมือนคนกำลังยิงธนู) 

– กลุ่มดาวฤกษ์แต่ละกลุ่มที่นักเรียนและเพื่อนจินตนาการเหมือนกันหรือไม่ (แนวคำตอบ บาง
กลุ่มจินตนาการดาวฤกษ์เป็นรูปร่างเดียวกัน บางกลุ่มจินตนาการดาวฤกษ์เป็นรูปร่างต่างกัน) 

– ถ้าพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์มีชื่อเรียกมากกว่า 1 ชื่อ นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพราะอะไร 
(แนวคำตอบ เป็นไปได้ เพราะรูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ทำให้แต่ละคนมองเห็น
กลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มเดียวกันมีรูปร่างแตกต่างกัน จึงเรียกช่ือแตกต่างกัน) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ดาวฤกษ์
แต่ละกลุ่มมีตำแหน่งของดาวฤกษ์แตกต่างกัน เมื่อใช้จินตนาการของแต่ละคนในการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ทำให้
มองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์เป็นรูปร่างที่แตกต่างกันได ้
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การจินตนาการกลุ่มดาวฤกษ์จากคนหลายคนก็สามารถมองได้
เป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิด เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์และความคิดที่
แตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน นักดาราศาสตร์จึงได้กำหนดชื่อของกลุ่มดาวฤกษ์ไว้ 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องการมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ ให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวฤกษ์ทุกดวงที่อยู่ในแต่
ละกลุ่มมีขนาดและระยะห่างแตกต่างกัน แต่ที่คนบนโลกมองเห็นดาวฤกษ์มีขนาดเท่ากันและอยู่ในระนาบ
เดียวกัน เพราะดาวฤกษ์เหล่านั้นอยู่ห่างจากโลกมาก  

(3) ครูให้นักเรียนเล่นเกม ใกล้หรือไกล โดยครูนำวัตถุทรงกลมขนาดแตกต่างกันมาวางด้านหน้าของ
นักเรียนในตำแหน่งที่ไกลแตกต่างกัน แล้วให้นักเรียนระบุว่า วัตถุทรงกลมชิ้นไหนอยู่ใกล้กว่า  เพื่อให้นักเรียน
ได้เข้าใจถึงการมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ 

(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– กลุ่มดาวฤกษ์คืออะไร (แนวคำตอบ กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าโดยแต่ละดวงมีการ

เรียงกันที่ตำแหน่งคงที่)  
– นักดาราศาสตร์ตั้งชื่อกลุ่มดาวฤกษ์เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะต้องการให้ทุกคนที่กำลัง

ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์เดียวกันเข้าใจตรงกัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกลุ่มดาวฤกษ์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. ใบกิจกรรม ฝึกจินตนาการภาพจากกลุ่มดาวฤกษ ์
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง กลุ่มดาวฤกษ์ 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า (1)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี (ว 3.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าได้ (K) 
2. ระบุตำแหนง่เส้นขอบฟ้าและจุดเหนือศีรษะได้ (K) 
3. ระบุมุมทิศและมุมเงยได้ (K) 
4. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
7. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 กลุ่มดาวฤกษ์ปรากฏบนท้องฟ้าที่ตำแหน่งเดิม และมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิม เรา
สามารถบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ได้จากการระบุมุมทิศและมุมเงย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 กลุ่มดาวฤกษ์ 

– การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ดวงจันทร์มีเส้นทางการขึ้นและตกอย่างไร (แนวคำตอบ มีเส้นทางเดิมทุกคืน คือ ขึ้นทางทิศ
ตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก) 

– การขึ้นและตกของดวงจันทร์เกิดจากอะไร (แนวคำตอบ โลกหมุนรอบตัวเอง) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– กลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกเหมือนเดิมทุกคืนหรือไม่ (แนวคำตอบ มีเส้นทางการขึ้น
และตกเหมือนเดิมทุกคืน) 

– เราจะระบุเส้นทางการขึ้นและตกหรือตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ได้อย่างไร (แนวคำตอบ ระบุ
โดยการสังเกตจากมุมทิศและมุมเงย) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า จากใบความรู้หรือใน

หนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า กลุ่มดาวฤกษ์จะขึ้นจากขอบฟ้าในเวลาเย็น แล้วเคลื่อน
สูงสุดในเวลาเที่ยงคืนจากนั้นจึงตกลับขอบฟ้าในเวลาเช้า ซึ่งเส้นทางการขึ้นและตกนี้เป็นเส้นทางเดิมทุกคืน 
โดยระหวา่งการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5–6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า ตามขั้นตอนดังนี ้

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การใช้เข็มทิศ การระบุมุมทิศ และการระบุมุมเงย  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
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– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เข็มทิศมีวิธีการใช้อย่างไร (แนวคำตอบ วางเข็มทิศบนพ้ืนราบ แล้วหมุนตลับจนหัวลูกศรทับบน
ตัวอักษร N หรือทิศเหนือ จากนั้นสังเกตว่ากลุ่มดาวฤกษ์ที่ต้องการสังเกตตรงกับทิศใดบนหน้าตลับเข็มทิศ) 

– เส้นขอบฟ้าคืออะไร (แนวคำตอบ แนวที่ท้องฟ้าสัมผัสกับพื้นโลกที่มีตัวเราเป็นจุดศูนย์กลาง) 
– จุดเหนือศีรษะคืออะไร (แนวคำตอบ จุดที่สูงที่สุดของทอ้งฟ้าที่มีตัวเราเป็นจุดศูนย์กลาง) 
– มุมทิศคืออะไร วัดได้อย่างไร (แนวคำตอบ มุมทิศ คือ มุมที่ระบุทิศของกลุ่มดาวฤกษ์ในแนวราบ 

โดยวัดมุมจากทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้าในทิศตามเข็มนาฬิกาจนถึงจุดตัดของเส้นดิ่งที่ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้ากับเส้นขอบฟ้า) 

– มุมเงยคืออะไร วัดได้อย่างไร (แนวคำตอบ มุมเงย คือ มุมที่ระบุทิศของกลุ่มดาวฤกษ์ในแนวด่ิง 
โดยวัดมุมระหว่างเส้นตรงจากผู้สังเกตไปยังกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้ากับเส้นตรงที่ลากจากผู้สังเกตไปยังจุดตัด
ของเส้นขอบฟ้ากับเส้นด่ิงที่ลากจากกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ตำแหน่ง
ของกลุ่มดาวฤกษ์สามารถหาได้โดยใช้เข็มทิศ การระบุมุมทิศ และการระบุมุมเงย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเข็มทิศ  มุมทิศ และมุมเงยให้นักเรียนเข้าใจว่า การใช้เข็มทิศเพื่อระบุทิศ 
ส่วนมุมทิศและมุมเงยใช้ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า ในความเป็นจริง ดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวฤกษ์อื่นๆ มีการ
เคลื่อนที่น้อยมากจนถือว่าหยุดนิ่ง แต่การที่เราเห็นดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวฤกษ์อื่นๆ มีการเปลี่ยนตำแหน่งบน
ท้องฟ้า โดยมีเส้นทางการเคลื่อนที่หรือเส้นทางการขึ้นและตกเหมือนเดิมทุกคืน เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเอง  
การเคลื่อนที่ลักษณะนี้ เรียกว่า การเคลื่อนที่ปรากฏ 

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า
จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบั ติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เรามีวิธีสังเกตจุดเหนือศีรษะได้อย่างไร (แนวคำตอบ ยกแขนขึ้นแล้วชี้นิ้วขึ้นไปในแนวดิ่ง และ

มองไปยังปลายนิ้ว) 
– กลุ่มดาวฤกษ์มีตำแหน่งมุมทิศ 90 องศา มุมเงย 45 องศา หมายความว่าอะไร (แนวคำตอบ 

กลุ่มดาวฤกษ์มีตำแหน่งเมื่อวัดจากทิศเหนือไปตามเส้นขอบฟ้ามาทางทิศตะวันออก 90 องศา และมีตำแหน่ง
มุมระหว่างพื้นดินวัดในแนวดิ่งไปยังท้องฟ้า 45 องศา) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า โดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การบอก
ตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า  

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสงัเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 



      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5       
 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า (2)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี (ว 3.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. หาค่ามุมเงยโดยใช้มือและนิ้วมือได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

(P) 
 

4. สาระสำคัญ 
 การระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวฤกษ์ปรากฏ ผู้สังเกตสามารถใช้มือและนิ้วมือในการประมาณค่า
มุมเงยที่สังเกตได ้
 

5. สาระการเรียนรู ้
 กลุ่มดาวฤกษ์ 
 – การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ฝึกการบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– มุมทิศต้องเริ่มวัดจากทิศใด (แนวคำตอบ ทิศเหนือ)  
– มุมเงยมีค่าเท่าใด (แนวคำตอบ มีค่าระหว่าง 0 องศา ที่เส้นขอบฟ้า จนถึง 90 องศา ที่จุดเหนือ

ศีรษะ)  
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 

การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– เราสามารถใช้ส่วนของร่างกายในการวัดมุมเงยของกลุ่มดาวฤกษ์ได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ได้) 
– เราใช้ส่วนใดของร่างกายในการวัดมุมเงย (แนวคำตอบ มือและนิ้วมือ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การหาค่ามุมเงยของกลุ่มดาวฤกษ์จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดย
ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การหาค่ามุมเงยของกลุ่มดาวฤกษ์สามารถทำได้โดยใช้มือและนิ้วมือ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5–6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกการบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์ ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

– ใช้มือและนิ้วมือวัดตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ในเวลากลางคืน  
– จินตนาการภาพที่มองเห็น (นักเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการสังเกตได้) ควรสังเกต

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกผล    
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะรวบรวมผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียน

และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนสังเกตเห็นกลุ ่มดาวฤกษ์กลุ ่มใดบ้าง (แนวคำตอบ กลุ ่มดาวจระเข้และกลุ ่มดาว
นายพราน) 

– มุมที่วัดได้มีค่าเท่าใด (แนวคำตอบ 5 องศา และ 15 องศา) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การวัดมุม

เงยทำได้โดยเหยียดแขนไปข้างหน้าจนสุดแขนในแนวระดับ หลับตาข้างหนึ่ง ใช้ตาอีกข้างหนึ่งเล็งไปที่ปลายมือ 
ใช้ความกว้างของมือและนิ้วมือวัดมุมโดยเริ่มจากเส้นขอบฟ้าไปเรื่อยๆ จนถึงตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ที่
ต้องการทราบมุมเงย 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  ครูให้นักเรียนฝึกวัดมุมเงยโดยครูปิดไฟในห้องเรียนแล้วใช้เลเซอร์พอย เตอร์ฉายไปยังกำแพงใน
ตำแหน่งต่างๆ เพื่อจำลองเป็นกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– มือ 1 ข้างใช้วัดขนาดของมุมเงยได้มากที่สุดเท่าใด (แนวคำตอบ 15 องศา) 
– การวัดมุมเงยเริ่มต้นด้วยวิธีใด (แนวคำตอบ เหยียดแขนไปข้างหน้าจนสุดแขนในแนวระดับ) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าโดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม ฝึกการบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์ 
2. เลเซอร์พอยเตอร ์
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การบอก
ตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

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

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

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................   
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4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  แผนที่ดาว (1)       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี (ว 3.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายการใช้แผนที่ดาวได้ (K) 
2. อธิบายตำแหน่งและเส้นทางขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์จากแผนที่ดาวได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแผนที่ดาวไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การสังเกตตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่ง
ระบุมุมทิศและมุมเงยที่กลุ่มดาวฤกษ์นั้นปรากฏ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 กลุ่มดาวฤกษ์ 
 – การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลการใช้แผนที่ดาว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– ในการบอกตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ต้องทราบอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ทิศ มุมทิศ และมุมเงย) 
– เราสามารถประมาณค่ามุมเงยได้จากอะไร (แนวคำตอบ มือและนิ้วมือ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แผนที่ดาว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูแผนที่ดาว แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี  

– นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสิง่น้ีคืออะไร (แนวคำตอบ แผนท่ีดาว) 
– นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิง่น้ีหรือไม่ (แนวคำตอบ รู้จัก) 
– สิ่งนี้ใช้ประโยชน์อะไร (แนวคำตอบ บอกตำแหน่ง และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว

ฤกษ์) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แผนที่ดาว จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า แผนที่ดาว คือ แผนที่ท้องฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ประกอบการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บน
ท้องฟ้า ซึ่งจะแสดงทิศและตำแหน่งของดาวฤกษ์บนท้องฟ้าและมีจุดตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์ในแต่ละกลุ่ม 
โดยส่วนประกอบของแผนที่ดาวมี 2 ส่วน คือ ซองสำหรับใส่แผ่นดาวและแผ่นดาว  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แผนที่ดาว ตามขั้นตอน ดังน้ี 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ส่วนประกอบของแผนที่ดาวและการใช้แผนที่ดาว 
– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย

การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย

ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
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– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม  และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้แผนที่ดาว 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ซองสำหรับใส่แผ่นดาวบอกข้อมูลอะไร (แนวคำตอบ เวลาที่จะสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ ทิศ เส้น
แสดงค่ามุมเงย และเส้นแสดงค่ามุมทิศ) 

– แผ่นดาวบอกข้อมูลอะไร (แนวคำตอบ วันที่และเดือนที่จะสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ ทิศของซีกฟ้า 
และกลุ่มดาวฤกษ์) 

– แผนที่ดาวมีวิธีใช้อย่างไร (แนวคำตอบ นำแผ่นดาวใส่ลงในซองสำหรับใส่แผ่นดาวที่มีซีกฟ้าและ
ทิศเดียวกัน  กำหนดวันที่ เดือน และเวลาที่จะสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ แล้วหมุนแผ่นดาวโดยให้วันที่และเดือนบน
แผ่นดาวตรงกับเวลาบนซองสำหรับใส่แผ่นดาว) 

– การหมุนแผ่นดาวสามารถสังเกตสิ่งใดได้ (แนวคำตอบ สังเกตมุมทิศและมุมเงยของกลุ่มดาว
ฤกษ์ และสังเกตเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การสังเกต
ตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ สามารถทำได้โดยใช้แผนที่ดาว ซึ่งระบุมุมทิศและมุมเงย
ที่กลุ่มดาวฤกษ์นั้นปรากฏและสามารถสังเกตได้ว่าเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางเดิมเสมอ 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนฝึกใช้แผนที่ดาวโดยกำหนดวันที่ เดือน เวลา และทิศที่จะสังเกต จากนั้นให้นักเรียน
ช่วยกันบอกว่ามีกลุ่มดาวฤกษ์กลุม่ใดปรากฏบนท้องฟ้าบ้าง  

(2) ครูให้นักเรียนฝึกใช้แผนที่ดาวโดยกำหนดกลุ่มดาวฤกษ์ วันที่ และเดือนที่สังเกต แล้วหาว่ากลุ่มดาว
ฤกษ์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศใด เวลาเท่าใด และตกจากขอบฟ้าทางทิศใด เวลาเท่าใด แล้วให้สังเกตว่าวันถัดไป
ยังคงมีเส้นทางขึ้นและตกเหมือนเดิมหรือไม่ 

(3) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงความร่วมมือกัน
ทางด้านดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือหนึ่ง คือ การเปิดค่ายอบรมเยาวชน
ดาราศาสตร์อาเซียน ซึ ่งจัดขึ ้นโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ องค์การมหาชน กระทร วงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สดร.) ของประเทศไทย ทางสถาบันเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจารย์จาก
ประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย รวมกันมากกว่า 50 คน 
เพื่อเข้าอบรมและถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางด้านดาราศาสตร์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนไปพร้อมกัน 

(4) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแผนที่ดาวจากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
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(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– แผนที่ดาวใช้บอกตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ได้เพราะอะไร (แนวคำตอบ เพราะแผนที่ดาวแสดงทิศ 

เส้นแสดงค่ามุมเงยและเส้นแสดงค่ามุมทิศของกลุ่มดาวฤกษ์ในเวลาต่างๆ ได้) 
– แผนที่ดาวแสดงให้เห็นเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์อย่างไร (แนวคำตอบ กลุ่มดาว

ฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกเส้นทางเดิม) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแผนที่ดาว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. แผนที่ดาว 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แผนทีด่าว 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  แผนที่ดาว (2)       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

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

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ใช้แผนที่ดาวระบุตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และอธิบายแบบรูป

เส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าในรอบปี (ว 3.1 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุตำแหนง่และเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ด้วยแผนทีด่าวได้ (K) 
2. ระบเุส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์เมื่อผ่านไป 1 ปีได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแผนที่ดาวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 กลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกวัน และปรากฏในตำแหน่งเดิม นอกจากนี้
เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี กลุ่มดาวฤกษ์ก็ยังมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิม และปรากฏในตำแหน่งเดิม 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 กลุ่มดาวฤกษ์ 
 – การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
 ฝึกการใช้แผนที่ดาว 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– แผนที่ดาวคืออะไร (แนวคำตอบ แผนที่ท้องฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ประกอบการสังเกต
กลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า)   

– แผนที่ดาวประกอบด้วยส่วนประกอบใด (แนวคำตอบ ซองสำหรับใส่แผ่นดาวและแผ่นดาว) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

แผนที่ดาว 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูแผนที่ดาวแล้วร่วมกันทบทวนวิธีการใช้แผนที่ดาว โดยครูอาจใช้คำถามกระตุ้น

นักเรียน เช่น 
– การใส่แผ่นดาวลงในซองสำหรับใส่แผ่นดาวต้องคำนึงถึงสิ่งใด (แนวคำตอบ ทิศของซีกฟ้าบน

แผ่นดาวต้องตรงกับทิศของซองสำหรับใส่แผ่นดาว)   
– การหมุนแผ่นดาวเพื่อสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด (แนวคำตอบ วันที่และเดือนที่

ต้องการสังเกตบนแผ่นดาวตรงกับเวลาบนซองสำหรับใส่แผ่นดาว) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกการใช้แผนที่ดาว ตามขั้นตอน ดังน้ี 

– ฝึกใช้แผนที่ดาว โดยแต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มดาวฤกษ์ 3 กลุ่ม ที่สนใจ 
– กำหนดวันที่ เดือน และเวลาที่ต้องการสังเกต โดยให้เวลาอยู่ในช่วงหัวค่ำ ก่อนนอน และเช้ามืด

ของวันถัดไป  แล้วบนัทึกผล 
– ออกไปสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้าจริงตามที่วางแผนไว้ ตามมุมทิศและมุมเงยที่บันทึกไว ้
– สังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ที่สนใจอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดว่าในวันที่ เดือน และเวลาเดียวกันของปี

ถัดไป กลุ่มดาวฤกษ์ที่สนใจยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหรือไม่ จากนั้นหมุนแผนที่ดาวไป 1 รอบ แล้วบันทึกผล 
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 (2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนเลือกสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์ใดบ้าง และบนท้องฟ้าจริงเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ชัดเจนหรือไม่ 
(แนวคำตอบ กลุ่มดาวหมีใหญ่ กลุ่มดาวหมีเล็ก และกลุ่มดาวสิงโต และมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มชัดเจน) 

– กลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มเดียวกันในเวลาที่สังเกตแตกต่างกันมีตำแหน่งเปลี่ยนไปหรือไม่ ลักษณะใด 
(แนวคำตอบ มีตำแหน่งเปลี่ยนไป โดยมุมทิศและมุมเงยเปลี่ยนไปตามทิศการหมุนของโลก) 

– กลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มเดียวกันในเวลาอีก 1 ปีถัดไปจะมีตำแหน่งเปลี่ยนไปหรือไม่ ลักษณะใด (แนว
คำตอบ มีตำแหน่งเหมือนเดิม และมีมุมทิศและมุมเงยเหมือนเดิม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  กลุ่มดาว
ฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกวัน และปรากฏในตำแหน่งเดิม นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี 
กลุ่มดาวฤกษ์ก็ยังมีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิม และปรากฏในตำแหน่งเดิม 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนฝึกใช้แผนที่ดาวโดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มดาวฤกษ์อีก 2 กลุ่มนอกเหนือจาก กิจกรรม 
ฝึกการใช้แผนที่ดาว แล้วนำผลการฝึกมาอภิปรายร่วมกัน 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า การเคลื่อนที่ปรากฏของกลุ่มดาวฤกษ์มีเส้นทางการขึ้นและ
ตกเหมือนเดิมทุกวัน เปรียบเสมือนวัฏจักรได้ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวฤกษ์กลับมายังจุดเริ่มต้นทุก
ครั้งในแต่ละคืน 
 
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ถ้านักเรียนหมุนแผนที่ดาวผ่านไป 1 เดือนและ 1 ปี กลุ่มดาวฤกษ์ยังมีเส้นทางการขึ้นและตก

เหมือนเดิมหรือไม่ (แนวคำตอบ เหมือนเดิม) 
– เราเปรียบเทียบเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์เป็นวัฏจักรเพราะอะไร (แนวคำตอบ 

เพราะเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์ มีรูปแบบที่แน่นอนและหมุนวนกลับมาที่จุดเดิมเสมอ) 
 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแผนที่ดาว โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์    
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2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของนักเรียน 

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนช่ัวโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างแก่โลก แสงจากดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบน
โลกอย่างไร (แนวคำตอบ พืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการสร้างอาหารทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มากินพืชได้รับ
พลังงานเพ่ือใช้ในการดำรงชีวิต) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อชีวิตสัมพันธ์ 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. แผนที่ดาว 
2. ใบกิจกรรม ฝึกการใช้แผนที่ดาว 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แผนทีด่าว 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 



      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5       
 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5       
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 15102 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : แรงบันดาลใจจากดวงดาว     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เรื่อง  แบบจำลองดวงดาว (Star & Planet Modeling)   จำนวน 8 ชั่วโมง  

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 3.1 ป.5/1 เปรียบเทียบความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 
ว 4.2 ป.5/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล 
ค 1.1 ป 5/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน 
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย การ
พูด/การเขียน 
ท 2.1 ป.5/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
ส 5.1 ป 5/1 รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทางของภูมิภาคของตนเอง 
พ 3.2 ป.5/4 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื ่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
ศ 1.1 ป.5/3 วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี 
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

2. สาระสำคัญ 
 เขียนสื่อสาร บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ว่า ดาวฤกษ์เป็นแหล่งกำเนิด
แสงจึงมองเห็นได้ ส่วนดาวเคราะห์ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง แต่มองเห็นได้เนื่องจากมีแสงจากดวงอาทิตย์มา
กระทบดาวเคราะห์แล้วสะท้อนเข้าตาเรา พร้อมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวม และนำเสนอ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง สามารถรู้ตำแหน่ง และทิศทาง ของการปรากฎรูปร่างของดาวเคราะห์บน
ท้องฟ้าในภูมิภาคของตนเอง ออกแบบและสร้างแบบจำลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์
กับดาวฤกษ์ โดยใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู ้อื ่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการ
ลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลความพึงพอใจในรูปแบบการเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
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3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  3.1 .1 น ักเร ียนสามารถเปร ียบเท ียบความแตกต ่างของดาวเคราะห ์และดาวฤกษ์                       
จากแบบจำลอง (Science) 
  3.1.2 นักเรียนรู้ตำแหน่ง และทิศทาง ของการปรากฎดาวฤกษ์และดาวเคราะห์บนท้องฟ้าใน
ภูมิภาคของตนเอง (Social)  
  3.1.3 นักเรียนสามารถเขียนสื่อสาร บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  
(Thai) 
  3.1.4 นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวเคราะห์และดาว
ฤกษ์ พร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Technology)  
  3.1.5 น ักเร ียนสามารถออกแบบและสร ้างแบบจำลอง  ผ ่านกระบวนการออกแบบ                   
เชิงวิศวกรรม (Engineering) 
  3.1.6 นักเรียนสามารถรวบรวม เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
พร้อมนำเสนอได้ (English) 
  3.1.7 น ักเร ียนสามารถสร ุปข ้อม ูลความพ ึงพอใจในร ูปแบบการเข ียนร ้อยละหรือ             
เปอร์เซ็นต์ได้ (Mathematics) 
  3.1.8 นักเรียนสามารถใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ในการสร้างแบบจำลองได้ 
(Morality & Art) 
  3.1.9 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู ้อื ่น และยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง (Health Education) 
  3.1.10 นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (Occupations) 
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  
  4.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
   4.3.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 
   4.3.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
   4.3.3. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 
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4.3.4 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ  (Communications,Information, and 
Media Literacy) 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร:์ ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ 

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา: การรู้ตำแหน่ง และทิศทางในภูมิภาค 
 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี: การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 
 สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: การเขียนสื่อสาร 
        สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ: การค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ: การใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะส ี
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา: การปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

 สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ: การมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “What Are Stars?” 
 https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y  
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนทุกคนได้รับบทบาทเป็นนักบินอวกาศที่ทำงานอยู่ในองค์กร 
NASA และท่องโลกจักรวาลเพื่อสำรวจความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ” นักเรียน
จะต้องนำสิ่งที่พบมาจัดนิทรรศการแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับ
ความรูแ้ละลงคะแนนโหวตให้กับแบบจำลองที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากเง่ือนไข ดังนี ้

เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะต้องมีลักษณะทางกายภาพเสมือนจริง โดยสร้างมา

จากวัสดุเหลือใช ้
2. นักเรียนต้องใช้เทคนิคของแสงเงา น้ำหนักและวรรณะส ีในการสร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาว

เคราะห์ในระบบสุริยะ       

3. นักเรียนจะต้องร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะหใ์น

ระบบสุริยะ       

https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y
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4. นักเรียนจะต้องระบุองค์ประกอบแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  เป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 

5. นักเรียนเตรียมพื้นที่สำหรับการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง และต้องยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลอง  (เจ้าของแบบจำลองห้าม
ลงคะแนนให้แบบจำลองตนเอง) 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำผลคะแนนความพึงพอใจที่ได้เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจของทุก
แบบจำลอง เพื่อคิดเป็นร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ 

3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “เป้าหมายของการสร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใน

ระบบสุริยะ” โดยนักเรียนจะต้องตอบตามเงื่อนไขกิจกรรม  

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 2)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าหากนักเรียนสำรวจท้องฟ้าในยามค่ำ
คืน นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์หรือไม่ อย่างไร       

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาว
เคราะห์บนท้องฟ้า โดยใช้อินเตอร์เน็ตหาข้อมูล 

3. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– ลักษณะของดาวฤกษ์เป็นอย่างไร (แนวคำตอบ ดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเอง มีความกระพริบ
ระยิบระยับเมื่อมองจากพื้นโลก) 
– ลักษณะของดาวเคราะห์เป็นอย่างไร (แนวคำตอบ ดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ไม่มีความ
กระพริบระยิบระยับเมื่อมองจากพื้นโลก) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ดาวฤกษ์มีแสง
สว่างในตัวเอง มีความกระพริบระยิบระยับตลอดเวลา ส่วนดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ไม่มี
ความกระพริบระยิบระยับเมื่อมองจากพื้นโลก  
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ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 3)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

1. ครูนำบัตรภาพให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาความแตกต่างของดาวทั้งสองดวง  
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนระบุว่า A และ B คืออะไร และมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ A คือ ดาวฤกษ์ เช่น 

ดาวเหนือ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น มีประโยชน์คือใช้ในการเดินเรือ ส่วน B คือ ดาวเคราะห์ เช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ 
เป็นต้น)  

3. ครูกำหนดสถานการณ์ว่า “นายโจเป็นวิศวกรเคมีที่อยู่ ณ แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย วัน
หนึ่งมีพายุเข้าอย่างรุนแรงทำให้นายโจต้องรีบอพยพโดยใช้เรือขึ้นฝั่งให้เร็วที่สุด นายโจควรใช้ดาวดวงใดในการ
กำหนดทิศ และจะขึ้นฝั่งที่จังหวัดใดได้บ้าง” 
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน พร้อมรับกระดาษปรู๊ฟเพื่อปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นจังหวัดที่อยู่ติด
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยใช้อินเตอร์เน็ตหาข้อมูล  

5. หัวหน้ากลุ่มเสนอจังหวัด (จังหวัดห้ามซ้ำกัน) ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกลุ่มละ 2 - 3 จังหวัด พร้อม
ทำฉลากเขียนช่ือจังหวัด  

6. ครูมอบแผนที่ (ที่ระบุตำแหน่งแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย) แก่ตัวแทนกลุ่ม พร้อมทั้งให้
ตัวแทนกลุ่มจับฉลาก  

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาข้อมูลจังหวัดที่กลุ่มตนเองได้ว่าจะเดินทางไปทางทิศใดจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน
กลางทะเลอ่าวไทย ถึงจะไปดังจุดหมายได ้

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอทิศทางการเดินทางจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อขึ้นฝั่ง 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า ดาวเหนือจัดเป็น

ดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง สามารถใช้กำหนดทิศ/ระบุทิศ เพื่อหาเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปสู่จุดหมาย
ตามที่ใจต้องการ 
 
 
 

A 

B 
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ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ  

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข จัดนิทรรศการแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ จากช่ัวโมงที่แล้วสอบถามตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้สร้างแบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  

2. ครูตั้งประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 
“ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/อุปกรณ์เพื่อ
สร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่จะต้องมีลักษณะทางกายภาพเสมือนจริงโดย
ใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสลีงในแบบจำลอง”  

3. ตัวแทนกลุ่มรับใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ”จากครู  
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเง่ือนไขที่ครูตั้งประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ ใน

การสร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ใส่ลงในใบงาน “การออกแบบ แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ”   

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาศิลปะ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยพิจารณา

จากเง่ือนไข ใส่ลงในใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ”  โดย

ในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ครูจะต้องคอย

แนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนพยายามทำใหแ้บบจำลองแสดงถึงลักษณะทางกายภาพเสมือนจริง

ของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสลีงใน

แบบจำลอง” 

2. กลุ่มที่ออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเสร็จแล้ว  นำใบงานส่งครูเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องกับเง่ือนไข 

3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อให้นักเรียนได้
เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 5-6) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ 

1. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ที่ได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ตามแบบร่างที่

ออกแบบไว ้
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3. นักเรียนที่สร้าง แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบทดลอง
นำเสนอเบ้ืองต้นกับคร ูโดยนักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 

 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใชเ้ทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะส ีหรือไม่ อย่างไร 
 พร้อมทั้งนำใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ” ที่นักเรียน
ออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย ครูจะเป็นผู้พิจารณาการทดลองนำเสนอเบื้องต้นในแต่ละครั้งและให้ความ
คิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไปปรับปรุงช้ินงาน 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 7)  
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอแบบจำลอง
ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบ
แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

2. นักเรียนกลุ่มที่ร่างบทพูดในการนำเสนอแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเรียบร้อยแล้ว 

ให้สืบค้นคำศพัท์ภาษาอังกฤษที่ระบุองค์ประกอบแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

โดยในระหว่างที่แต่ละกลุม่สืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาว

เคราะห์ในระบบสุริยะ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สืบค้นไปใส่เพื่อระบุองค์ประกอบในแบบจำลองดาวฤกษ์

กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของนักเรียน 

(ชั่วโมงที่ 8) 

บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

4. นักเรียนกลุ่มที่แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำชิ้นงานพร้อม
บทพูด ลงมาบริเวณสนามหน้าเสาธง เพื่อเตรียมตัวในการจัดนิทรรศการ และเตรียมพื้นที่สำหรับการ
ลงคะแนนความพึงพอใจต่อแบบจำลองไว้ให้พร้อม 

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ ของตนเองตามบทพูดที่ร่างไว ้พร้อมทั้งตอบประเด็นต่อไปนี้  

 - แบบจำลองของนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนใช้วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

 - แบบจำลองของนักเรียนมีการใช้เทคนิคแสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี หรือไม่ อย่างไร 
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 - แบบจำลองของนักเรียนมีความโดดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าแบบจำลองชิ้นอื่น ๆ 
อย่างไร 

6. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ลงคะแนน
ความพึงพอใจต่อแบบจำลอง โดยผู้ร่วมงานนิทรรศการจะมีสติ๊กเกอร์คนละ 1 ดวง เพื่อลงคะแนน
ความพึงพอใจต่อแบบจำลองที่ชื่นชอบมากที่สุด (เจ้าของแบบจำลองห้ามลงคะแนนให้แบบจำลอง
ตนเอง) 

7. หัวหน้าแต่ละกลุ่มรวบรวมคะแนนความพึงพอใจที่กลุ่มของตัวเองได้ จากนั้นนำคะแนนที่ได้มารวมกับ
คะแนนความพึงพอใจจากทุกกลุ่ม เพื่อคิดคำนวณหาร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่ม
คิดคำนวณหาร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ คะแนนความพึงพอใจของแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

8. นักเรียนและครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปนี ้
- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างสร้างชิ้นงาน 

- วิธีการที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาที่พบ 

- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

9. ครูประกาศผลรางวัลผู้ชนะที่มีร้อยละ/เปอร์เซ็นต ์สูงสุด  
8. สื่อการเรียนรู้ 
           8.1) สื่อ Power point  
  8.2) แผนที่(ที่ระบุตำแหน่งแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย) 
    8.3) ใบงาน “การออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ” 
  8.4) สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “What Are Stars?” https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y 
   8.5) อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZrS3Ye8p61Y


9 
 

9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวดั วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมนิผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเรียนสามารถเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของดาวเคราะห์
และดาวฤกษ์จากแบบจำลอง 

Social 
- นักเรียนรู้ตำแหน่ง และทิศทาง 
ของการปรากฎดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์บนท้องฟ้าในภูมิภาคของ
ตนเอง  

Thai 
- นักเรียนสามารถเขียนสื ่อสาร 
บรรยายเกี ่ยวกับคุณสมบัติของ
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์  

Technology 
- นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลเกี ่ยวกับคุณสมบัติ
ของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ 
พร้อมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล 

Engineering 
- นักเรียนสามารถออกแบบและ
ส ร ้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง  ผ ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ชิ ง
วิศวกรรม  

English 
- นักเรียนสามารถรวบรวม เขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดาว
ฤกษ ์และดาวเคราะห ์พร ้อม
นำเสนอได้  

 
 
- ประเมินจากแบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
 
 
- ประเม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการใช้แผนที่ 
 
 
 
 
- ประเมินจากการตรวจบท
พูดการนำเสนอแบบจำลอง 
 
 
 
- ประเม ินจากการส ั ง เกต
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้นข้อมูล 
 
 
 
- ประเมินจากใบงาน “การ
ออกแบบ แบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ” 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
 

 
 
-แบบประเมินแบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้แผนที่ 
 
 
 
 
- แบบประเมินบทพูดการ
นำเสนอแบบจำลอง 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้อ ินเทอร ์เน ็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล 
 
 
 
-  แบบประเม ิน ใบงาน 
“ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
แบบจำลองดาวฤกษ์กับ
ด า ว เ ค ร า ะห ์ ใ น ร ะบบ
สุริยะ” 
 
- แบบประเมินแบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ 
 

 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
-  เ ก ณ ฑ์ ผ ่ า น
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
-  เ ก ณ ฑ์ ผ ่ า น
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
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สิ่งที่ต้องการวดั วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมนิผล 

Mathematics 
- น ักเร ียนสามารถสร ุปข ้อมูล
ความพึงพอใจในรูปแบบการเขียน
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได ้
  
 
Morality & Art 
- นักเรียนสามารถใช้เทคนิคของ
แสงเงา น้ำหนักและวรรณะสี ใน
การสร้างแบบจำลองได ้
 
Health Education 
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิทธิ
ของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผ ู ้อื่น 
และยอมร ับในความแตกต ่าง
ระหว่างบุคคลในการลงคะแนน
ความพึงพอใจต่อแบบจำลอง 
 
Occupations 
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้
ทร ัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
 

 
- ประเมินจากใบงาน “การ
ออกแบบ แบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ” 
 
 
 
- ประเมินจากแบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ 
 
 
 
-  ประเม ินจากการส ัง เกต
พฤต ิกรรมการลงคะแนน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
- ประเมินจากใบงาน “การ
ออกแบบ แบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ” 

 
-  แบบประเม ิน ใบงาน 
“ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
แบบจำลองดาวฤกษ์กับ
ด า ว เ ค ร า ะห ์ ใ น ร ะบบ
สุริยะ” 
 
 
- แบบประเมินแบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะ 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การลงคะแนนความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
-  แบบประเม ิน ใบงาน 
“ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
แบบจำลองดาวฤกษ์กับ
ด า ว เ ค ร า ะห ์ ใ น ร ะบบ
สุริยะ” 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
 
 
 
 

 
- ส ั ง เ ก ต พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
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3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     - ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แ ก ้ ป ั ญ หา  ( Critical Thinking 
and Problem Solving) 
     - ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 
        - ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
( Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 
        - ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, 
Information, and Media 
Literacy) 

 
-  ประ เม ิ น จากการตรวจ
แ บ บ ท ด ส อ บ ท ั ก ษ ะ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 
 
 

 
- แบบทดสอบทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
 
 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
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10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน 
      (............................................) 
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แบบจำลองดาวฤกษ์กบัดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 

ชื่อกลุ่ม : ……………………………………………………………………………….. 

สมาชิก 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง “การออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ” 

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุ/อปุกรณ์ 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
 
1. คะแนนความพึงพอใจของชิ้นงาน  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

2. คะแนนความพึงพอใจรวม (จากทุกชิ้นงาน) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

3. แสดงวิธีการการหาเปอรเ์ซ็นต์/ร้อยละ ของคะแนนความพึงพอใจชิ้นงานของกลุ่มตนเอง 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ใบงานที่ 2 

บทพูดนำเสนอ แบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 

คำชี้แจง นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อนำเสนอแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด 

…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงานแบบจำลองดาวฤกษ์กับดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะ 
 

รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การวางแผน
และ

ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
วางแผน 
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ
ดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ
ได้ 

มีการวางแผน 
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ
ดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ
แตไ่ม่

สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่
กำหนด 

มีการวางแผน 
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ

ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะตาม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน แต่
ชิ้นงานไม่ได้
สร้างจากวัสดุ

เหลือใช ้

มีการวางแผน 
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ

ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะตาม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ
เหลือใช้เป็น
บางส่วน 

มีการวางแผน 
ออกแบบ

แบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาว

เคราะหใ์นระบบ
สุริยะตาม
เงื่อนไขได้

ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ

เหลือใช้ทั้งหมด   

ความสำเร็จ 
ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ 
ทำงานได้
สำเร็จ 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข
ทั้งหมดและ
เกินกว่าที่
กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไขทั้งหมด
โดยใช้เวลา

ตามที่กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไขทั้งหมด
แต่ใช้เวลาเกนิ
กว่าที่กำหนด

เล็กน้อย 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไขครบถ้วน
ภายในเวลาที่

กำหนด 

การนำเสนอ
ชิ้นงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
นำเสนอ
ชิ้นงานได้  

สามารถ
นำเสนอ

ชิ้นงานไดแ้ต่
ขาดความ

น่าสนใจขาด
ปฏิสัมพันธ์

กับผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์

เกี่ยวกับดาว
ฤกษ์และดาว
เคราะห์ใน
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ

หรือขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์

เกี่ยวกับดาว
ฤกษ์และดาว
เคราะห์ใน
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร

ได้ดีแต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์

เกี่ยวกับดาว
ฤกษ์และดาว
เคราะห์ใน

ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

สามารถนำเสนอ
ชิ้นงานได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร
ได้ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ

คำศพัท์เกี่ยวกับ
ดาวฤกษ์และ
ดาวเคราะห์ใน
ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
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รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ความ
สวยงามเชิง

ศิลปะ 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถใช้
เทคนิคของ

แสงเงา 
น้ำหนักและ
วรรณะสีใน

การออกแบบ
แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ
ดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ
ได้เลย 

มีการใช้
เทคนิคของ

แสงเงา 
น้ำหนักและ
วรรณะสี

อย่างน้อย 1 
เทคนิคในการ
ออกแบบแต่
แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ
ดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ
ไม่มีความ
เสมือนจริง 

มีการใช้เทคนิค
ของแสงเงา 
น้ำหนักและ

วรรณะสีอย่าง
น้อย 1 เทคนิค

ในการ
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ

ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะให้
เสมือนจริง 

มีการใช้เทคนิค
ของแสงเงา 
น้ำหนักและ

วรรณะสีอย่าง
น้อย 2 เทคนิค

ในการ
ออกแบบ

แบบจำลอง
ดาวฤกษ์กับ

ดาวเคราะห์ใน
ระบบสุริยะให้
เสมือนจริง 

มีการใช้เทคนคิ
ของแสงเงา 
น้ำหนักและ

วรรณะสีในการ
ออกแบบ

แบบจำลองดาว
ฤกษ์กับดาว

เคราะห์ในระบบ
สุริยะให้เสมือน

จริง  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 
 

การประเมินพฤติกรรมการใชแ้ผนที ่
รายการ
ประเมนิ 

ระดับพฤติกรรม 
ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5  

การใช้แผนที ่
 

ไม่สามารถใช้
แผนที่ได้เลย 

สามารถใช้
แผนที่

ประเทศไทย
ในการระบุ
พิกัดแต่ไม่
สามารถไป

ตามตำแหน่ง
ทาง

ภูมิศาสตรท์ี่
กำหนดได้  

สามารถใช้แผน
ที่ประเทศไทย

ในการระบพุิกัด
และตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์
ที่กำหนด แต่ไม่
สามารถใช้ดาว
ฤกษ์ในการหา

ทิศทางได้  

สามารถใช้แผน
ที่ประเทศไทย

ในการระบพุิกัด
และตำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์
ที่กำหนด โดย
ใช้ดาวฤกษ์ใน
การหาทิศทาง 
แต่ไม่สามารถ
ไปสู่จุดหมาย

ตาม
สถานการณ์ที่

ระบุ  

สามารถใช้แผน
ที่ประเทศไทยใน

การระบุพิกัด
และตำแหน่งทาง

ภูมิศาสตรท์ี่
กำหนด โดยใช้
ดาวฤกษ์ในการ
หาทิศทาง เพือ่
ไปสู่จุดหมาย

ตามสถานการณ์
ที่ระบุ  

 
 

การประเมินพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล 
รายการ
ประเมนิ 

ระดับพฤติกรรม 
ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3  ระดับ 4 ระดับ 5  

การใช้
อินเทอร์เน็ต
เพื่อสืบค้น

ข้อมูล 
 

ไม่สามารถ
สืบคน้ข้อมลู
โดยใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

สามารถ
สืบคน้ข้อมลู
โดยใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
แต่ไม่สามารถ

รวบรวม
ข้อมูลไปสู่
ข้อสรุปตาม
สถานการณ์

ได้ 

สามารถสืบคน้
ข้อมูลและ
รวบรวม

สารสนเทศแต่
ไม่เป็นไปตาม
สถานการณ์ที่
กำหนด โดยใช้

ระบบ
อินเทอร์เน็ตได ้

สามารถสืบคน้
ข้อมูลและ
รวบรวม

สารสนเทศตาม
สถานการณ์ที่
กำหนด โดยใช้

ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

แต่แหล่งข้อมูล
ขาดความ
น่าเชื่อถือ   

สามารถสืบคน้
ข้อมูลและ
รวบรวม

สารสนเทศตาม
สถานการณ์ที่
กำหนด โดยใช้

ระบบ
อินเทอร์เน็ต 

พร้อมทั้งเลือก
แหล่งข้อมูลทีม่ี
ความน่าเชื่อถือ   

 
 
 
 
 
 



20 
 

การประเมินพฤติกรรมการลงคะแนนความพึงพอใจ 
 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
เคารพสิทธิของผู้
ลงคะแนนความพึงพอใจ 

   

ไม่ชี้นำหรือชักจูงผู้
ลงคะแนนความพึงพอใจ 

   

เคารพกฎกติกาการ
ลงคะแนนความพึงพอใจ 

   

ยอมรับผลการลงคะแนน
ความพึงพอใจ 

   

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
   ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   12 – 10  ดีมาก 
   9 – 7  ดี 
   6 – 4  พอใช ้
   3 – 1  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค ์

เกณฑ์การใหร้ะดับคะแนน 

3 คะแนน (ดี) 2 คะแนน (ปานกลาง) 1 คะแนน (ปรับปรุง) 

ใฝ่เรียนรู ้ เอาใจใส่ในการเรียน 
ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ
หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู
กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใสใ่นการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่กำหนด 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
 

ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ไม่ดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


