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การออกแบบหนวยการเรียนรูตามแนวทางของ Backward
Design
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ระบบสุริยะ รหัส-ชื่อรายวิชา ว14101 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูรายหนวย
ผูสอน นางวิภาวี สารถอย โรงเรียนบานปรางค สพป.นาน เขต 2
………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 1 กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู
1.1 มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ
ภายในระบบสุริยะ และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
ว 7.1 ป.4/1 สรางแบบจําลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตัวชี้วัด
1. ว 8.1 ป.4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณที่จะศึกษา
ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ
2. ว 8.1 ป.4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา
และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
3. ว 8.1 ป.4/3 เลือกอุปกรณที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ
4. ว 8.1 ป.4/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอผล สรุปผล
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5. ว 8.1 ป.4/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป
6. ว 8.1 ป.4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
7. ว 8.1 ป.4/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา
8. ว 8.1 ป.4/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบาย
กระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ

1.2 สาระสําคัญ
ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับระบบสุริยะไดแก ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะหบริวาร
ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวตก และดาวหาง ดวยการใชวิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจร
การเรียนรู 5E เนน นั ก เรี ยนเปน ศูน ยก ลาง และการใชคํา ถาม เพื่อ พัฒ นาใหผู เรีย นฝก ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลายทักษะ เชน ทักษะการสังเกต การจําแนกประเภท การจัดกระทํา
ขอมูลและสื่อความหมายขอมูล เพื่อการหาคําตอบของปญหาใหไดมาซึ่งความรู ความคิด และ
ความเขาใจที่คงทนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยการนําขอมูลมาทําใหอยูในแบบที่นาสนใจและเขาใจ
งาย พรอมทั้งพัฒ นาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจิต วิทยาศาสตร เชน การเปนคนมีเหตุผล ไมดว น
สรุปโดยปราศจากขอมูลหลัก ฐาน การเปน ผูมีค วามพยายามอดทน ในการศึก ษา คน ควา ใฝรู
ใฝเรียน นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรเพราะนักเรียนจะเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตประจําวัน

1.3 ความเขาใจที่คงทน (Endurng Understanding)
นัก เรียนสามารถเขาใจไดวา ระบบสุริยะประกอบดว ยดวงอาทิต ยเปน ศูน ยก ลางและ
มีบริวารโคจรอยูโดยรอบ คือ ดาวเคราะหแปดดวง ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง
และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ สวนดาวตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะหนอย
หรือวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ และประยุกตใชความรูได

1.4 สาระการเรียนรู
ระบบสุริยะ หมายถึง ระบบที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง และมีวัตถุจํานวนหนึ่งถูกดึงดูด
ใหโคจรรอบดวงอาทิตย
ระบบสุริยะเปนระบบที่มีดวงอาทิตยเปนศูนยกลางประกอบดวย ดาวเคราะหบริวารทั้ง 8 ดวง
(ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน)
ดาวเคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยูร อบดวงอาทิตย
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ถาใชระยะหางจากโลกถึงดวงอาทิตยเปนเกณฑในการจําแนกประเภทของดาวเคราะห
ในระบบสุริยะ สามารถจําแนกดาวเคราะหในระบบสุริยะได 2 ประเภท ไดแก
1. ดาวเคราะหที่อยูใกลดวงอาทิตยมากกวาโลก (ดาวเคราะหวงใน) คือ ดาวพุธ และดาวศุกร
2. ดาวเคราะหที่อยูหางจากดวงอาทิตยมากกวาโลก (ดาวเคราะหวงนอก) คือ ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
ถาใชลักษณะของพื้นผิวหรือองคประกอบของดาวเคราะหเปนเกณฑ สามารถแบง
ดาวเคราะหได 2 ประเภท ไดแก
1. ดาวเคราะหที่ลักษณะของพื้นผิวเปนหินแข็ง ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก และ
ดาวอังคาร
2. ดาวเคราะหที่ลักษณะของพื้นผิวเปนแกสและของเหลว ไดแก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร
ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
ดาวเคราะหแคระ เปนดาวเคราะหประเภทหนึ่ง ที่อยูในวงโคจรของดาวฤกษ และมีมวล
เพียงพอที่จะมีแรงโนมถวงในตัวเอง ทําใหรูปทรงสมดุลเกือบเปนทรงกลม แตไมสามารถควบคุม
แรงดึงดูด และวงโคจรของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบวงโคจรของตนเองได ตัวอยางดาวเคราะหแคระ เชน
ดาวพลูโต ดาวซีรีส ดาวอีริส
โลกมีดวงจันทรเปนบริวาร 1 ดวง ดวงจันทรมีการเคลื่อนที่ 3 ลักษณะ คือ
1. หมุนรอบตัวเองใชเวลาเทากับโคจรรอบโลก คือ 27 13 วัน
2. โคจรรอบโลก
3. โคจรรอบดวงอาทิตย
ดาวเคราะหนอย เปนวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ มีขนาดไมกสี่ ิบเมตรถึงหลายรอย
กิโลเมตร มีวงโคจรอยูในวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
ดาวหาง เปนวัตถุบนทองฟาที่ไมมีแสงสวางในตัวเอง ประกอบดวย ฝุนละออง
กอนน้ําแข็ง และแกสแข็งตัวเคลื่อนทีร่ อบดวงอาทิตยเปนรูปวงรี ขณะที่อยูไกลจากดวงอาทิตย
จะไมมีหาง ไมมีแสงสวาง แตเมื่อโคจรเขาใกลดวงอาทิตยพลังงานจากดวงอาทิตยทั้งในรูปความรอน
และลมสุริยะ ทําใหน้ําแข็งกลายเปนไอ ดาวหางจะขยายใหญขึ้น สวางขึ้น และพลังงานดังกลาว
จะผลักดันใหหางพุงไปทิศทางตรงขามกับดวงอาทิตย สวนของหางจะมีทั้งฝุน แกส และโมเลกุล
ที่เปนประจุไฟฟา
ดาวตก หมายถึง เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหมในชั้นบรรยากาศจะแลดูสวาง
พุงเปนทางเขาสูผิวโลก แตถาวัตถุนั้นเคลื่อนที่เขามาในบรรยากาศของโลกและเสียดสีกับอากาศใน
ชั้นบรรยากาศ ทําใหเกิดความรอนและลุกไหม แตลุกไหมไมหมด ตกลงมาถึงพื้นดิน เรียกวา
อุกกาบาต
ฝนดาวตก คือ ปรากฏการณดาวตกที่เกิดขึ้นถี่กวาปกติ และทิศทางของดาวตกพุงจาก
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จุดเดียวกันบนทองฟา ฝนดาวตกเกิดจากธารของเศษฝุนตาง ๆ ที่ดาวหางทิ้งเอาไวเปนทางในชวงที่
โคจรเขามาใกลดวงอาทิตย ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ก็จะเคลื่อนที่ฝากลุมฝุนเหลานี้เขาไป
ทําใหเกิดฝนดาวตกขึ้น

1.5 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- การอธิบาย การเขียน การพูดหนาชั้นเรียน
2. ความสามารถในการคิด
2.1 ทักษะทั่วไป
- การสังเกต การสํารวจ การคิดวิเคราะห การเปรียบเทียบ การจําแนกประเภท
การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การสรางคําอธิบาย การอภิปราย การสื่อความหมาย
2.2 ทักษะเฉพาะ
- การออกแบบและประดิษฐ การทํากิจกรรมทดลองโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การสืบคนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. ความสามารถในการแกปญหา
- การแกปญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
- การแกปญหาขณะปฏิบัติออกแบบและประดิษฐสิ่งประดิษฐ
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- กระบวนการกลุม
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

1.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
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1.7 คําถามทาทาย
1. ระบบสุริยะหมายถึงอะไร
2. ระบบสุริยะประกอบดวยดาวอะไรบาง
3. ดวงอาทิตยมีลักษณะสําคัญอยางไร
4. ดาวเคราะหในระบบสุริยะมีอะไรบาง
5. ดาวเคราะหแตละดวงมีลักษณะอยางไร ใชเวลาในการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบ
ดวงอาทิตยเทากันหรือไม อยางไร
6. ดาวเคราะหแตละดวงมีลักษณะเฉพาะอยางไร
7. นักเรียนเคยจินตนาการถึงระบบสุริยะทั้งระบบหรือไม ลักษณะและตําแหนงของดาวตาง ๆ
ในระบบสุริยะเปนอยางไร
8. ดาวเคราะหแคระมีลักษณะอยางไร
9. ดาวบริวารของโลกคือดาวดวงใด
10. ดาวเคราะหนอยมีลักษณะสําคัญอยางไร
11. ดาวหางคืออะไร และมีลักษณะสําคัญอยางไร
12. ดาวตกและฝนดาวตกคืออะไร และมีลักษณะสําคัญอยางไร

ขั้นที่ 2 กําหนดหลักฐานหรือรองรอยของการเรียนรู/ ความเขาใจ
2.1 ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)
1. ภาพวาดและระบายสี ระบบสุริยะ
2. แผนภาพความคิด การจําแนกประเภทของดาวโดยใชระยะหางจากโลกกับ
ดวงอาทิตยเปนเกณฑ
3. สิ่งประดิษฐ แบบจําลองดวงอาทิตย
4. แผนภาพความคิด การจําแนกประเภทของดาวโดยใชลักษณะของพื้นผิว
หรือองคประกอบของดาวเคราะหเปนเกณฑ
5. ภาพวาดและระบายสี พรอมระบุลักษณะเดนของดาวเคราะหที่นาสนใจ
6. สิ่งประดิษฐ แบบจําลองระบบสุรยิ ะ

6

2.2 การประเมินผล
 ประเมินพฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรม
 ประเมินภาพวาดและระบายสี
 ประเมินแผนภาพความคิด
 ประเมินสิ่งประดิษฐแบบจําลองดวงอาทิตย และแบบจําลองระบบสุริยะ
 ประเมินการสืบคน/ประเมินการทํากิจกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่ระบุในหนวยการเรียนรู
เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการจัดกระทําและนําเสนอภาพวาดและระบายสี
ตัวชี้วดั
การจัดกระทําและ
นําเสนอภาพวาด
และระบายสี

ระดับคะแนน
4
วาดภาพและระบายสี
ไดสัมพันธกัน และ
ถูกตองตามหัวขอเรื่อง
ที่กําหนด มีความคิด
สรางสรรค มีการ
เชื่อมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม

3
2
1
วาดภาพและระบายสี
วาดภาพและระบายสีได วาดภาพและระบายสีได
ไดสัมพันธกับหัวขอเรื่อง ตามหัวขอเรื่อง โดยมีครู แตไมสอดคลองกับ
ที่กําหนด มีความคิดริเริ่ม หรือผูอื่นใหคําแนะนํา หัวขอเรื่องที่กําหนด
แตไมมีการเชื่อมโยง
ใหเห็นเปนภาพรวม

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการจัดกระทําและนําเสนอแผนภาพความคิด
ตัวชี้วัด
การจัดกระทําและ
นําเสนอแผนภาพ
ความคิด

ระดับคะแนน
4
จัดกระทําแผนภาพ
ความคิดอยางเปนระบบ
และนําเสนอดวยแบบที่
ชัดเจน ถูกตอง
ครอบคลุมและมีการ
เชื่อมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม

3
จัดกระทําแผนภาพ
ความคิดอยางเปนระบบ
มีการจําแนกขอมูล
ใหเห็นความสัมพันธ
และนําเสนอดวยแบบที่
ครอบคลุม

2
จัดกระทําแผนภาพ
ความคิดได มีการ
ยกตัวอยางเพิ่มเติม และ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
แตยังไมครอบคลุม

1
จัดกระทําแผนภาพ
ความคิดอยางไมเปน
ระบบ และนําเสนอ
ไมสื่อความหมาย และ
ไมชัดเจน
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐดวยวัสดุในทองถิ่นหรือวัสดุ
เหลือใชในบาน
ตัวชี้วัด
1. การวางแผนใน
การออกแบบ

2. การเลือกใชวัสดุ
ในทองถิ่น/วัสดุ
เหลือใช
3. การประดิษฐตาม
แผนที่ออกแบบ

4. การนําเสนอ
แบบจําลอง

5. การดูแลและการเก็บ
อุปกรณและ /
หรือเครื่องมือ

ระดับคะแนน
4
วางแผนในการออกแบบ
อยางคิดสรางสรรค
เหมาะสม มีความละเอียด
และมีการเชื่อมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธของวิธีการ
ทั้งหมด
เลือกใชวัสดุในทองถิ่นได
อยางสรางสรรคดวยตนเอง ราคาถูก
และสามารถใชงานไดอยางทนทาน
ประดิษฐตามแผนที่
ออกแบบอยางเปนขั้นตอน
ดวยความคลองแคลว
มีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ
นําเสนอแบบจําลองโดยนําไปใชได
จริง ถูกตอง นาสนใจ และชัดเจน มี
การเชื่อมโยงใหเห็นเปนภาพรวม

3
วางแผนที่จะออกแบบ
อยางคิดริเริ่ม และเหมาะสม
มีความละเอียด แตไมมีการ
เชื่อมโยงใหเห็นเปนภาพรวม
และไมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของวิธีการ

2
วางแผนที่จะออกแบบ
อยางเหมาะสม แตไมมี
ความคิดสรางสรรค
ไมมีความละเอียด และ
ไมมีการเชื่อมโยงใหเห็น
เปนภาพรวม

1
วางแผนที่จะออกแบบ
ตามแบบอยาง โดยไมมี
ความคิดสรางสรรค หรือ
ออกแบบตามที่ครูแนะนํา

เลือกใชวัสดุในทองถิ่นได
อยางคิดริเริ่ม ราคาถูก และ
สามารถใชงานได
ประดิษฐตามแผนที่
ออกแบบอยางเปนขั้นตอน
ดวยความคลองแคลว
มีการปรับปรุงบาง
นําเสนอแบบจําลอง
โดยนําไปใชไดจริง ถูกตอง
นาสนใจ และชัดเจน แต
ไมมีการเชื่อมโยงใหเห็นเปน
ภาพรวม
ดูแล เก็บ และทําความสะอาด
ดูแล และทําความสะอาด
อุปกรณและ/หรือเครื่องมือในการ อุปกรณและ/หรือเครื่องมือ
ออกแบบและประดิษฐอยางถูกตอง ในการออกแบบและประดิษฐ
ตามหลักการ และแนะนํา
อยางถูกตอง แตเก็บไมถูกตอง
ใหผูอื่นดูแลและเก็บรักษา
ไดถูกตอง

เลือกใชวัสดุในทองถิ่น
ได ราคาถูก และสามารถ
ใชงานได
ประดิษฐตามแผนที่
ออกแบบอยางเปน
ขั้นตอน แตมีการแกไข
ปรับปรุงเปนระยะบาง
นําเสนอแบบจําลองได
แตไมชัดเจน ตองมีการ
ยกตัวอยางเพิ่มเติม
ใหเขาใจงาย

ไมใชวัสดุในทองถิ่น
แตใชวัสดุที่มีราคาแพง

ดูแล เก็บ และทําความ
สะอาดอุปกรณและ/หรือ
เครื่องมือในการออกแบบ
และประดิษฐ แตไม
ถูกตอง

ไมดูแลอุปกรณและ/หรือ
เครื่องมือในการออกแบบ
และประดิษฐ และไมสนใจ
ทําความสะอาด และเก็บ
ไมถูกตอง

ประดิษฐขามขั้นตอนและ
ไมมีการปรับปรุง

นําเสนอแบบจําลองที่
ไมสามารถนําไปใชได
ไมสื่อความหมาย
ไมชัดเจน
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการแสวงหาแหลงขอมูล
ตัวชี้วัด

4
1. การวางแผน
วางแผนที่จะคนควา
คนควาขอมูล
ขอมูลจากแหลงเรียนรู
จากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายเชื่อถือได
และมีการเชื่อมโยงให
เห็นเปนภาพรวมแสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของวิธีการทั้งหมด
2. การเก็บรวบรวม
เก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูล
ตามแผนที่กําหนด
ทุกประการ
3. การจัดกระทําขอมูล จัดกระทําขอมูลอยาง
และการนําเสนอ
เปนระบบ มีการเชื่อมโยง
ใหเห็นเปนภาพรวม และ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
อยางชัดเจน ถูกตอง
4. การสรุปผล
สรุปผลไดอยางถูกตอง
กระชับ ชัดเจน และ
ครอบคลุม มีเหตุผลที่
อางอิงจากการสืบคนได
5. การเขียนรายงาน
เขียนรายงานตรงตาม
จุดประสงค ถูกตองและ
ชัดเจน และมีการ
เชื่อมโยงใหเห็นเปน
ภาพรวม

ระดับคะแนน
3
วางแผนที่จะคนควา
ขอมูลจากแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย และ
เหมาะสม แตไมมีการ
เชื่อมโยงใหเห็นเปน
ภาพรวม

2
วางแผนที่จะคนควา
ขอมูลจากแหลงเรียนรู
โดยมีครูหรือผูอื่น
แนะนําบาง

1
ไมมีการวางแผนที่
จะคนควาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูอยาง
เปนระบบ

เก็บรวบรวมขอมูล
โดยคัดเลือกและ/
หรือประเมินขอมูล
จัดกระทําขอมูลอยาง
เปนระบบ มีการจําแนก
ขอมูลใหเห็นความสัมพันธ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
ไดอยางถูกตอง
สรุปผลไดอยางกระชับ
แตยังไมชัดเจนและ
ไมครอบคลุมขอมูลจาก
การวิเคราะหทั้งหมด
เขียนรายงานตรงตาม
จุดประสงคอยางถูกตอง
และชัดเจน แตขาดการ
เรียบเรียง

เก็บรวบรวมขอมูล
โดยไมมีการคัดเลือก
และ/หรือประเมินขอมูล
จัดกระทําขอมูลอยาง
เปนระบบ มีการยกตัวอยาง
เพิ่มเติมใหเขาใจงายและ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
แตยังไมถูกตอง
สรุปผลไดกระชับ กะทัดรัด
แตไมชัดเจน

เก็บรวบรวมขอมูล
เปนระยะ ขาดการประเมิน
เพื่อคัดเลือก
จัดกระทําขอมูลอยาง
ไมเปนระบบ และนําเสนอ
ไมสื่อความหมาย
และไมชัดเจน
สรุปผลโดยไมใชขอมูล
และไมถูกตอง

เขียนรายงานโดยสื่อ
เขียนรายงานได
ความหมายได โดยมีครู ตามตัวอยาง แตใชภาษา
หรือผูอื่นแนะนํา
ไมถูกตอง และไมชัดเจน
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการปฏิบัติการทดลองของนักเรียน
ระดับคะแนน

ตัวชี้วัด

4
1. การทดลอง
ทดลองตามวิธีการและ
ตามแผนที่กําหนด ขั้นตอนที่กําหนดไว
อยางถูกตองดวยตนเอง
มีการปรับปรุงแกไข
เปนระยะ
2. การบันทึกผล
บันทึกผลเปนระยะ
การทดลอง
อยางถูกตอง มีระเบียบ
มีการระบุหนวย มีการ
อธิบายขอมูลใหเห็น
ความเชื่อมโยงเปน
ภาพรวม เปนเหตุเปนผล
และเปนไปตาม
การทดลอง
3. การจัดกระทําขอมูล จัดกระทําขอมูลอยางเปน
และการนําเสนอ
ระบบ มีการเชื่อมโยง
ใหเห็นเปนภาพรวม และ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
อยางชัดเจน ถูกตอง
4. การสรุปผล
การทดลอง

สรุปผลการทดลองได
อยางถูกตอง กระชับ
ชัดเจน และครอบคลุม
ขอมูลจากการวิเคราะห
ทั้งหมด

3
ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว
ดวยตนเอง มีการ
ปรับปรุงแกไขบาง

2
ทดลองตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่กําหนดไว
โดยมีครู หรือผูอื่นเปน
ผูแนะนํา

1
ทดลองไมถูกตองตาม
วิธีการและขั้นตอน
ที่กําหนดไว ไมมีการ
ปรับปรุงแกไข

บันทึกผลเปนระยะ
อยางถูกตอง มีระเบียบ
มีการระบุหนวย มีการ
อธิบายขอมูลใหเห็นถึง
ความสัมพันธเปนไปตาม
การทดลอง

บันทึกผลเปนระยะ
แตไมเปนระเบียบ
ไมมีการระบุหนวย
และไมมีการอธิบาย
ขอมูลใหเห็นถึง
ความสัมพันธของ
การทดลอง

บันทึกผลไมครบ
ไมมีการระบุหนวย
และไมเปนไปตาม
การทดลอง

จัดกระทําขอมูลอยางเปน
ระบบ มีการจําแนกขอมูล
ใหเห็นความสัมพันธ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
ได แตยังไมชัดเจน

จัดกระทําขอมูลอยางเปน
ระบบ มีการยกตัวอยาง
เพิ่มเติมใหเขาใจงายและ
นําเสนอดวยแบบตาง ๆ
แตยังไมชัดเจน และ
ไมถูกตอง
สรุปผลการทดลองได สรุปผลการทดลองได
ถูกตอง แตยังไมครอบคลุม โดยมีครูหรือผูอื่น
ขอมูลจากการวิเคราะห แนะนําบาง จึงสามารถ
ทั้งหมด
สรุปไดถูกตอง

จัดกระทําขอมูลอยาง
ไมเปนระบบ และมีการ
นําเสนอไมสื่อความหมาย
และไมชัดเจน

สรุปผลการทดลอง
ตามความรูที่พอมีอยู
โดยไมใชขอมูลจาก
การทดลอง
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แบบประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
พฤติกรรมบงชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผาน (1)
4.1.1 ตั้งใจเรียน
4.1.2 เอาใจใสและ
มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู
4.1.3 สนใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ

ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ
เปนประจํา

ตั้งใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู
เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูตาง ๆ
บอยครั้ง

ไมผาน (0)

ตั้งใจเรียน เอาใจใส ไมตั้งใจเรียน
และมีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู เขารวม
กิจกรรมการเรียนรู
ตาง ๆ บางครั้ง

ตัวชีว้ ัดที่ 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
พฤติกรรมบงชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผาน (1)
ไมผาน (0)
4.2.1 ศึกษาคนควาหา ศึกษาคนควาหา
ศึกษาคนควาหา ศึกษาคนควาหา ไมศึกษาคนควา
ความรูจากหนังสือ
ความรูจากหนังสือ ความรูจากหนังสือ ความรูจาก
หาความรู
เอกสาร สิ่งพิมพ
เอกสาร สิ่งพิมพ เอกสาร สิ่งพิมพ หนังสือ เอกสาร
สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ
สื่อเทคโนโลยี
สื่อเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ
แหลงเรียนรูทั้งภายใน ตาง ๆ แหลงเรียนรู ตาง ๆ แหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี
และภายนอกโรงเรียน ทั้งภายในและ
ทั้งภายในและ
ตาง ๆ
และเลือกใชสื่อไดอยาง ภายนอกโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน แหลงเรียนรู
เหมาะสม
เลือกใชสื่อได
มีการบันทึกความรู ทั้งภายในและ
4.2.2 บันทึกความรู
อยางเหมาะสม
สรุปเปนองคความรู ภายนอกโรงเรียน
วิเคราะห ตรวจสอบจาก มีการบันทึกความรู นําเสนอและ
มีการบันทึก
สิ่งที่เรียนรู สรุปเปน
สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยนความรู ความรู
องคความรู
นําเสนอและ
กับผูอื่นได
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยน
ดวยวิธีการตาง ๆ และ องคความรูดวย
นําไปใชใน
วิธีการที่หลากหลาย
ชีวิตประจําวัน
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มุงมั่นในการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน
พฤติกรรมบงชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผาน (1)
ไมผาน (0)
6.1.1 เอาใจใสตอการ ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ไมตั้งใจปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ รับผิดชอบในการ หนาที่การงาน
มอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติหนาที่
ปฏิบัติหนาที่
6.1.2 ตั้งใจและ
ที่ไดรับมอบหมาย ที่ไดรับมอบหมาย ที่ไดรับมอบหมาย
รับผิดชอบในการ
ใหสําเร็จ มีการ ใหสําเร็จ มีการ ใหสําเร็จ
ทํางานใหสําเร็จ
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงการ
6.1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางาน ทํางานใหดีขึ้น
พัฒนาการทํางานดวย ใหดีขึ้นดวยตนเอง
ตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
พฤติกรรมบงชี้
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผาน (1)
ไมผาน (0)
6.2.1 ทุมเททํางาน
ทํางานดวยความ ทํางานดวยความ ทํางานดวยความ ไมขยัน อดทน
อดทน ไมยอทอตอ
ขยัน อดทน
ขยัน อดทน
ขยัน พยายาม
ในการทํางาน
ปญหาและอุปสรรค
ไมยอทอตอ
พยายาม
ใหงานสําเร็จ
ในการทํางาน
ปญหาในการ
ใหงานสําเร็จตาม ตามเปาหมาย
6.2.2 พยายามแกปญหา ทํางาน พยายาม เปาหมาย ชื่นชม
และอุปสรรคในการ
ใหงานสําเร็จตาม ผลงานดวยความ
ทํางานใหสําเร็จ
เปาหมาย ชื่นชม ภาคภูมิใจ
6.2.3 ชื่นชมผลงานดวย ผลงานดวยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ
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ขั้นที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณการเรียนรู
3.1หรืการจั
กิจกรรมการเรีการเรี
ยนรูย นรู
อจัดดประสบการณ
ระบบสุริยะ (15 ชั่วโมง)
1. ดวงอาทิตย (3 ชั่วโมง)
ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ ใหนัก เรียนแบงกลุม สังเกตภาพระบบสุริยะ จากนั้น
รวมกันอภิปรายในประเด็นความหมายของระบบสุริยะ วาดภาพและระบายสีระบบสุริยะ จากนั้น
ทํากิจกรรมเรื่อง ระบบสุริยะ บัน ทึกผลการทํากิจ กรรม นําเสนอผลและสรุปผลการทํากิจกรรม
เขียนแผนภาพความคิด การจําแนกประเภทของดาวโดยใชระยะหางจากโลกกับดวงอาทิตยเปน
เกณฑสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ ลักษณะสําคัญของดวงอาทิตย นําเสนอผลและสรุปผลการสืบคนเปน
แผนภาพความคิด ประดิษฐสิ่งประดิษฐแบบจําลองดวงอาทิตยจากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น จากนั้น
ครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเขารวมกิจกรรม จากการประเมินตนเอง
ดว ยการเขียนแสดงความรูสึก หลังการเรียน ประเมิน ภาพวาดและระบายสี ประเมิน แผนภาพ
ความคิด ประเมินสิ่งประดิษฐแบบจําลอง และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชเกณฑ
การใหคะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง
2. ดาวบริวารของดวงอาทิตย (12 ชั่วโมง)
ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ ใหนักเรียนแบงกลุม สืบสอบขอมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห
ในระบบสุริยะ นําเสนอผลและสรุปผลการสืบสอบ จากนั้นทํากิจกรรม เรื่อง ครอบครัวของดวงอาทิตย
บั น ทึ ก ผลการทํ า กิ จ กรรม นํ า เสนอผลและสรุ ป ผลการทํ า กิ จ กรรม เขี ย นแผนภาพความคิ ด
การจําแนกประเภทของดาวโดยใชลัก ษณะของพื้นผิวหรือองคประกอบดาวเคราะหเปนเกณฑ
ทํากิ จ กรรม เรื่อ ง ค น หาดาวเคราะห บั น ทึก ผลการทํากิ จ กรรม นํ าเสนอผลและสรุ ปผลการ
ทํากิจกรรม วาดภาพและระบายสีพรอมระบุลักษณะเดนของดาวเคราะหที่สนใจ ใหนักเรียนศึกษา
สืบคน ขอมูลเกี่ยวกับดาวเคราะหตาง ๆ ในระบบสุริยะ และรว มกัน ออกแบบแบบจําลองของ
ระบบสุริยะ จากนั้นทํากิจกรรม เรื่อง การสรางแบบจําลองของระบบสุริยะ นําเสนอผลและสรุปผล
การทํากิจกรรม ประดิษฐสิ่งประดิษฐแบบจําลองระบบสุริยะ สืบสอบขอมูลเกี่ยวกับดาวเคราะหแคระ
ดวงจันทร ดาวเคราะหนอย ดาวหาง ดาวตกและฝนดาวตก จากนั้นนําเสนอผลการสืบคน รวมกัน
อภิปรายและสรุปผลการสืบสอบ จากนั้นครูประเมินตามสภาพจริง จากการสังเกตพฤติกรรมขณะ
เขารว มกิจ กรรม จากการประเมิน ตนเองดว ยการเขียนแสดงความรูสึกหลังการเรียน ประเมิน
แผนภาพความคิด ประเมินสิ่งประดิษ ฐแบบจําลอง ประเมินผลการสืบคนขอมูล และประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริง
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3.2 สื่อ/แหลงการเรียนรู
1. ภาพระบบสุริยะ
2. ขอมูลและภาพดาวเคราะหตาง ๆ
3. ขอมูลและภาพของดวงจันทร
4.วีดิทัศน เรื่อง จักรวาลเกิดจากอะไร จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง ระบบสุริยะ จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง กาแลกซี่ จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง โลกเกิดมาไดอยางไร จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง ดาวตกและฝนดาวตก จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง ความลับของดาวอังคารจาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง ดาวหางมาจากไหน จาก http://www.trueplookpanya.com
วีดิทัศน เรื่อง อุกกาบาตคืออะไร จาก http://www.trueplookpanya.com
6. ใบงาน
6.1 ใบงาน เรื่อง การสรางแบบจําลองของระบบสุริยะ
7. แหลงเรียนรูภายในและภายนอกชั้นเรียน
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แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)
ชื่อ_____________________ นามสกุล________________ เลขที_่ ______ ชั้น _______

ได____________คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสุริยะ
ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1-2
จากการศึกษากลุมดาวสมมุติกลุมหนึ่งไดผลดังนี้
เสนผานศูนยกลาง
ชื่อดาว
(กิโลเมตร)
A
51,018
B
10,756
C
120,036
D
4,679
E
6,500

ดาวบริวาร
(ดวง)
28
3
63
0
1

1. ขอใดเรียงลําดับของดาวจากเล็กไปใหญ
1 D A E B C
3 C A B E D

2 D E B A C
4 C B E A D

วงแหวน
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี

2. ถาสมชายจัดกลุมดาวเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ดาว A ดาว C และดาว E
สมชายใชอะไรเปนเกณฑในการจัดกลุมดาว
1 จํานวนดาวบริวาร
3 ระยะหางจากจุดศูนยกลางของกลุมดาว

กลุมที่ 2

ดาว B และดาว D

2 วงแหวนของดาว
4 ขนาดของดาว
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3. ขอใดไมถูกตอง
1 ดาวตก คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศแลวเกิดการลุกไหมจนหมด
2 อุกกาบาต คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศและลุกไหมไมหมดเมื่อตกถึงพื้นดิน
3 อุกกาบาต คือ วัตถุที่รอ นแลวแตกตัวเปนไอออนมองเห็นเปนแสงสีตาง ๆ
4 ดาวตก คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศแลวเกิดการลุกไหมจนหมด
ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 4-5
ดาวดวงใหม เกิดจากการเคลื่อนที่ของกลุมแกสขนาดใหญและฝุนละอองในอวกาศ
เมื่อแกสหดตัวและเพิ่มความเร็วในการหมุน บริเวณใจกลางของกลุมแกสจึงรอนขึ้นมากจนเกิด
การระเบิดและลุกไหมตลอดเวลา
4. ดาวดวงใหม ควรมีสมบัติอยางไร
1 สงแสงและความรอนออกไปรอบ ๆ ตัวเอง
2 เปนดาวบริวารของดาวเคราะหดวงใดดวงหนึ่ง
3 จะสลายตัวหมดเมื่อเคลื่อนทีเ่ ขาใกลดวงอาทิตย
4 โคจรรอบดวงอาทิตย
5. ดาวดวงใหม จัดเปนดาวประเภทใด
1 ดาวเคราะหแคระ
2 ดาวหาง
3 ดาวเคราะห
4 ดาวฤกษ
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ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 6-7
เดิมระบบสุริยะประกอบดวยดาวเคราะห 9 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549
สหพันธดาราศาสตรสากลไดจัดใหดาวพลูโตอยูในประเภท “ดาวเคราะหแคระ”

6. เพราะเหตุใด สหพันธดาราศาสตรสากลจึงจัดใหดาวพลูโตเปนดาวเคราะหแคระ
1 วงโคจรของดาวพลูโตทับซอนกับดาวเนปจูน
2 ดาวพลูโตมีขนาดเล็กดาวเคราะหดวงอื่น
3 ดาวพลูโตอยูนอกขอบเขตของระบบสุริยะ
4 ดาวพลูโตไมมีดาวบริวาร
7. เพราะอะไร ความรูทางวิทยาศาสตรจึงเปลี่ยนแปลงได
1 นักวิทยาศาสตรในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวประชุมสรางขอตกลงใหม
2 ความรูนั้นถูกคนพบมานานแลวจึงตองเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน
3 มีการคนพบขอมูลใหมที่มีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวาเดิม
4 นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลกไมยอมรับความรูน ั้น
8. จากการสํารวจดาวพุธดวยเรดารนักวิทยาศาสตรพบแสงสะทอนขนาดใหญบริเวณขั้วเหนือของดาวพุธ
คาดวาจะเปนน้ําแข็งเพราะสามารถสะทอนเรดารไดดี แตนักวิทยาศาสตรหลายทานคิดวานาจะเปน
กํามะถัน แสงสะทอนบริเวณขั้วเหนือของดาวพุธ คืออะไร
1 กํามะถัน
2 น้ําแข็ง
3 น้ําแข็งและกํามะถัน
4 ยังสรุปไมได
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9. นักดาราศาสตรใชอะไรเปนเกณฑในการแบงดาวเคราะหในระบบสุริยะออกเปน 2 กลุม คือ
ดาวเคราะหวงใน
ดาวพุธ ดาวศุกร

1 ระยะหางจากโลกถึงดวงอาทิตย
3 องคประกอบของดาว

ดาวเคราะหวงนอก
ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร ดาวยูเรนัส
และดาวเนปจูน
2 เวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย
4 จํานวนดาวบริวาร

10. เพราะอะไร บางคนจึงเรียกดาวศุกรวาเปน “ดาวฝาแฝดกับโลก”
1 มีสวนประกอบของดาวเหมือนกัน
2 มีขนาดใกลเคียงกัน
3 อยูหางจากดวงอาทิตยเทากัน
4 มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเหมือนกัน
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ได____________คะแนน

ชื่อ____________________ นามสกุล_________________ เลขที_่ ______ ชั้น _______ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
หนวยการเรียนรูที่ 1 ระบบสุริยะ
ใหนักเรียนระบายคําตอบที่ถูกตองที่สุดลงในวงกลมตัวเลือกใหเต็มวง (หามระบายนอกวง)
ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 1-2
ดาวดวงใหม เกิดจากการเคลื่อนที่ของกลุมแกสขนาดใหญและฝุนละอองในอวกาศ
เมื่อแกสหดตัวและเพิ่มความเร็วในการหมุน บริเวณใจกลางของกลุมแกสจึงรอนขึ้นมากจนเกิด
การระเบิดและลุกไหมตลอดเวลา
1. ดาวดวงใหม จัดเปนดาวประเภทใด
1 ดาวหาง
3 ดาวฤกษ

2 ดาวเคราะห
4 ดาวเคราะหแคระ

2. ดาวดวงใหม ควรมีสมบัติอยางไร
1 โคจรรอบดวงอาทิตย
2 สงแสงและความรอนออกไปรอบ ๆ ตัวเอง
3 เปนดาวบริวารของดาวเคราะหดวงใดดวงหนึ่ง
4 จะสลายตัวหมดเมื่อเคลื่อนที่เขาใกลดวงอาทิตย
ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 3-4
จากการศึกษากลุมดาวสมมุติกลุมหนึ่งไดผลดังนี้
เสนผานศูนยกลาง
ชื่อดาว
(กิโลเมตร)
A
51,018
B
10,756
C
120,036
D
4,679
E
6,500

ดาวบริวาร
(ดวง)
28
3
63
0
1

วงแหวน
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
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3. ถาสมชายจัดกลุมดาวเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ดาว A ดาว C และดาว E

กลุมที่ 2

ดาว B และดาว D

สมชายใชอะไร เปนเกณฑในการจัดกลุมดาว
1 ขนาดของดาว
2 วงแหวนของดาว
3 จํานวนดาวบริวาร
4 ระยะหางจากจุดศูนยกลางของกลุมดาว
4. ขอใดเรียงลําดับขนาดของดาวจากเล็กไปใหญ
1 C B E A D
2 C A B E D
3 D A E B C
4 D E B A C
5. นักดาราศาสตรใชอะไรเปนเกณฑในการแบงดาวเคราะหในระบบสุริยะออกเปน 2 กลุม คือ
ดาวเคราะหวงใน
ดาวพุธ ดาวศุกร
1 จํานวนดาวบริวาร
3 เวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย

ดาวเคราะหวงนอก
ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร ดาวยูเรนัส
และดาวเนปจูน
2 องคประกอบของดาว
4 ระยะหางจากโลกถึงดวงอาทิตย

ใชขอมูลตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 6-7
เดิมระบบสุริยะประกอบดวยดาวเคราะห 9 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549
สหพันธดาราศาสตรสากลไดจัดใหดาวพลูโตอยูในประเภท “ดาวเคราะหแคระ”
6. เพราะเหตุใด สหพันธดาราศาสตรสากลจึงจัดใหดาวพลูโตเปนดาวเคราะหแคระ
1 ดาวพลูโตไมมีดาวบริวาร
2 ดาวพลูโตอยูนอกขอบเขตของระบบสุริยะ
3 ดาวพลูโตมีขนาดเล็กกวาดาวเคราะหดวงอื่น
4 วงโคจรของดาวพลูโตทับซอนกับดาวเนปจูน
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7. เพราะอะไร ความรูทางวิทยาศาสตรจึงเปลี่ยนแปลงได
1 มีการคนพบขอมูลใหมที่มีเหตุผลนาเชื่อถือมากกวาเดิม
2 ความรูนั้นถูกคนพบมานานแลวจึงตองเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน
3 นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลกไมยอมรับความรูนั้น
4 นักวิทยาศาสตรในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวประชุมสรางขอตกลงใหม
8. ขอใดไมถูกตอง
1 ดาวตก คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศแลวเกิดการลุกไหมจนหมด
2 ดาวตก คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศจนเกิดความรอนแลวแตกตัวเปนไอออน
3 อุกกาบาต คือ วัตถุที่เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศและลุกไหมไมหมดเมื่อตกถึงพื้นดิน
4 อุกกาบาต คือ วัตถุที่รอนแลวแตกตัวเปนไอออนมองเห็นเปนแสงสีตาง ๆ สวางวาบเปน
ทางไปในทองฟา
9. เพราะอะไร บางคนจึงเรียกดาวศุกรวาเปน “ดาวฝาแฝดกับโลก”
1 มีขนาดใกลเคียงกัน
2 มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเหมือนกัน
3 อยูหางจากดวงอาทิตยเทากัน
4 มีสวนประกอบของดาวเหมือนกัน
10. จากการสํารวจดาวพุธดวยเรดารนักวิทยาศาสตรพบแสงสะทอนขนาดใหญบริเวณขั้วเหนือของดาวพุธ
คาดวาจะเปนน้ําแข็งเพราะสามารถสะทอนเรดารไดดี แตนักวิทยาศาสตรหลายทานคิดวานาจะเปน
กํามะถัน แสงสะทอนบริเวณขั้วเหนือของดาวพุธ คืออะไร
1 น้ําแข็ง
2 กํามะถัน
3 น้ําแข็งและกํามะถัน
4 ยังสรุปไมได

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test)
1. 2
2. 2
6. 1
7. 3

3. 3
8. 4

4. 1
9. 1

5. 4
10. 2

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
1. 3
2. 2
6. 4
7. 1

3. 2
8. 4

4. 4
9. 1

5. 4
10. 4
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รหัสขอสอบ : SCPB405413 ระดับชั้น : ป.4

จํานวน : 13 ขอ

ชื่อขอสอบ :ระบบสุริยะ

1) ระบบสุริยะ มีดาวดวงใดเปนศูนยกลาง
ก.ดวงจันทร
ข.ดวงอาทิตย

ค.ดาวเคราะหนอย

ง.โลก

2) ขอใดไมใชดาวเคราะห
ก.ดาวพุธ

ค.โลก

ง.ดาวหาง

ข.ดาวศุกร

3) ดาวที่มีแสงสวางในตัวเอง คือดาวตอไปนี้ ยกเวนดาวใด
ก.ดาวเคราะห
ข.ดวงอาทิตย
ค.ดาวฤกษ

ง.ไมมีขอถูก

4) ดาวเคราะหดวงใดใชเวลาหมุนรอบตัวเองเร็วที่สุด
ก.พุธ
ข.ศุกร

ค.โลก

ง.พฤหัส

5) ดาวเคราะหดวงใดมีขนาดใหญที่สุด
ก.เสาร
ข.พฤหัส

ค.เนปจูน

ง.โลก

6) ดาวเคราะหดวงใดไดชื่อวา "เตาไฟแชแข็ง"
ก.พุธ
ข.ศุกร

ค.โลก

ง.อังคาร

7) สิ่งใดไมใชบริวารของดวงอาทิตย
ก.ดาวพฤหัสบดี
ข.ดาวเคราะหนอย

ค.โลก

ง.กาแล็กซี

8) ความสัมพันธในขอใดไมถูกตอง
ก.ดาวพฤหัสบดี – ราชาแหงเทพเจา
ค.ดาวยูเรนัส – เทพเจาแหงทองฟา

ข.ดาวเสาร - เทพเจาแหงการเพาะปลูก
ง.ดาวเนปจูน - เทพเจาแหงนรก

9) ดาวฤกษใดที่จะขึ้นในชวงฤดูหนาว
ก.ดาวจระเข
ข.ดาวคางคาว

ค.ดาวลูกไก

ง.ดาววัว

10) ดาวเคราะหนอยอยูระหวางดาวดวงใด
ก.พุธ ศุกร
ข.พฤหัสบดี เนปจูน

ค.อังคาร พฤหัสบดี

ง.ไมมีขอถูก

11) ดาวดวงใดที่เชื่อวานาจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
ก.ดาวศุกร
ข.ดาวอังคาร

ค.ดาวพฤหัสบดี

ง.ดาวเสาร
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12) วงแหวนรอบดาวพฤหัส คืออะไร
ก.ดาวหาง
ข.อุกกาบาต

ค.กอนน้ําแข็ง

13) ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับอุกกาบาต
ก.เกิดจากวัตถุแข็งจําพวกโลหะ

ข.ดาวตกหรือผีพุงใต

ค.เกิดจากหินขนาดเล็กที่ลองลอยอยูในอวกาศ

ง.ถูกทุกขอ

ง.ดวงจันทร

