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ค ำน ำ 

 ชุดเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง “ระบบสุริยะ” กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้จกัท าข้ึนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความรู้ 

กระบวนการคิด ทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ การใช้จินตนาการการแก้ไขปัญหา 

ความสามารถในการส่ือสาร การตดัสินใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั โดยชุดเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 

“ระบบสุริยะ” มีจ  านวน 4 เล่ม ดงัน้ี เล่มท่ี 1 รู้จกัดวงดาว ดาราจกัร และเอกภพ เล่มท่ี 2 

ระบบสุริยะของเรา เล่มท่ี 3 เทหวตัถุบนทอ้งฟ้า และเล่มท่ี 4 นกัดาราศาสตร์คนส าคญั 

 ซ่ึงรายละเอียดในชุดเอกสารประกอบการเรียน เล่มท่ี 1 รู้จกัดวงดาว ดาราจกัร

และเอกภพ เล่มน้ี ประกอบไปด้วย ค าช้ีแจงในการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรียน

สาระส าคญั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แบบทดสอบ

ก่อนเรียน-หลงัเรียน ใบความรู้ ใบกิจกรรมการเรียนรู้ และในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ผูจ้ดัท าไดเ้นน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการคิดและใชก้ระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการจดัการ

เรียนรู้ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่งจาก

ผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ และผูเ้รียน 

จึงขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

 

                                                                                                       บุญยงั    ทลัวรรณ์ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดเอกสำรประกอบกำรเรียน 

 ชุดเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง “ระบบสุริยะ” เล่ม 1  รู้จกัดวงดาว ดาราจกัร

และเอกภพ เล่มน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้ โดยใช้นักเรียนศึกษา

ค าแนะน า ท าตามค าช้ีแจงแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบ นกัเรียนจะไดรั้บความรู้เพิ่มพูน

ทกัษะการคิด ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเม่ือจบบทเรียนแล้ว

นกัเรียนสามารถทราบส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน แลว้ตรวจค าตอบท่ีเฉลยไวเ้พื่อให้รู้ว่ามีความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษามากนอ้ยเพียงใด และบนัทึกคะแนนไว ้

3. สืบคน้ขอ้มูลความรู้จากชุดเอกสารประกอบการเรียนและท าใบกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว ้

4. เม่ือท าใบกิจกรรมการเรียนรู้แลว้จึงตรวจดูเฉลยท่ีอยู่ในภาคผนวก เพื่อวดั

ความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

5. นกัเรียนตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนท าใบกิจกรรมการเรียนรู้หรือแบบทดสอบ ตอ้ง

มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง 

6. เม่ือศึกษาชุดเอกสารประกอบการเรียนจบแลว้ให้ท าแบบทดสอบหลงัเรียน

ตรวจค าตอบจากเฉลย แลว้น าผลคะแนนท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบคะแนนก่อน

เรียน 

7. หากนกัเรียนตอบผิดหรือยงัไม่เขา้ใจในบทเรียนให้กลบัไปศึกษาบทเรียน

อีกคร้ัง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถ่องแท ้

8. ถา้นกัเรียนและผูส้นใจตอ้งการศึกษาเน้ือหาความรู้เพิ่มเติมสามารถคน้ควา้

ไดจ้ากบรรณานุกรมท่ีใหไ้วท้า้ยเล่ม 
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ชุดเอกสำรประกอบกำรเรียน 

เร่ือง รู้จกัดวงดำว ดำรำจกัรและเอกภพ 
สำระส ำคัญ 

 เอกภพคือ บริเวณอนักวา้งใหญ่ไพศาลบนทอ้งฟ้านอกโลกออกไป ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ซ่ึงเอกภพประกอบดว้ยดวงดาวต่าง ๆ มากมายท่ีอยูร่วมกนั เรียกวา่ ดาราจกัร โดยดาวท่ี

เราเห็นมากมายบนทอ้งฟ้าแบ่งออกเป็น 

1) ดาวฤกษ ์คือ ดาวท่ีมีแสงสวา่งในตวัเอง 

2) ดาวเคราะห์ คือ ดาวท่ีไม่มีแสงสวา่งในตวัเอง 

ผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวงั 

สืบคน้ขอ้มูล และอภิปรายเก่ียวกบัเอกภพ ดาราจกัร ดาวฤกษ ์และดาวเคราะห์ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย ลกัษณะ การก าเนิดเอกภพ 

2. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ ลกัษณะ รวมทั้งวาดภาพ 

ดาราจกัร 

3. สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย เปรียบเทียบลกัษณะ ยกตวัอยา่งดาวฤกษ์

และดาวเคราะห์ 

 

สำระกำรเรียนรู้ 

 การสืบคน้ขอ้มูล และการอภิปรายเก่ียวกบัเอกภพ ดาราจกัร ดาวฤกษ ์และดาว

เคราะห์ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง รู้จกัดวงดำว ดำรำจกัร และเอกภพ 
 

ค ำช้ีแจง 1. ขอ้สอบมี 10 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน ใชเ้วลา 20 นาที 

  2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย   เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง

ค าตอบเดียว 

1. ส่ิงใดมีขนาดกวา้งใหญ่มากท่ีสุด 
ก. ดาราจกัร 
ข. เอกภพ 
ค. กาแลก็ซ่ี 
ง. ดวงอาทิตย ์

2. ขอ้ใดเรียงล าดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ไดถู้กตอ้ง 
 ก. โลก    ระบบสุริยะ    ดาราจกัร   เอกภพ 
 ข. โลก   ระบบสุริยะ เอกภพ  ดาราจกัร 
 ค. ดาราจกัร   โลก  ระบบสุริยะ เอกภพ 
 ง. เอกภพ  ดาราจกัร  ระบบสุริยะ  โลก 

3. ทางชา้งเผอืกเป็นช่ือของอะไร 
 ก. เอกภพ 
 ข. จกัรวาล 
 ค. กระจุกดาว 
 ง. ดาราจกัร 
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4. ทางชา้งเผอืกเก่ียวขอ้งกบัโลกของเราอยา่งไร 
 ก. เป็นศนูยก์ลางของโลก 
 ข. เป็นท่ีอยูข่องโลก 
 ค. เป็นบริวารของโลก 
 ง. เป็นแหล่งพลงังานของโลก 

5. ถา้มองจากดา้นบน ดาราจกัรทางชา้งเผอืกมีรูปร่างคลา้ยกบัอะไร 
 ก. กงัหนั 
 ข. ไข่ดาว 
 ค. ฉาบ 
 ง. วงรี 

6. ส่ิงใดไม่เป็นส่วนประกอบของดาราจกัร 
 ก. ดาวฤกษ ์
 ข. ดาวเคราะห ์
 ค. ฝุ่ นก๊าซ 
 ง. ดาวเทียม 

7. ดาวในขอ้ใดจดัเป็นดาวฤกษ ์
 ก. ดวงอาทิตย ์
 ข. ดวงจนัทร์ 
 ค. ดาวองัคาร 
 ง. ดาวเสาร์ 

 

 

 



             4 
 

 

 

8. ดาวในขอ้ใดไม่เขา้พวก 
 ก. ดาวเหนือ 
 ข. ดาวซิริอุส 
 ค. ดวงอาทิตย ์
 ง. ดาวพฤหสับดี 

9. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ดาวเคราะห์ในทอ้งฟ้ามีมากกวา่ดาวฤกษ ์
 ข. ดาวฤกษจ์ะกะพริบแสง ส่วนดาวเคราะห์จะมีแสงน่ิง 
 ค. ดาวเคราะห์จะอยูไ่กลจากโลกมากกวา่ดาวฤกษ ์
 ง. ดาวฤกษท่ี์อยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุดคือ ดาวซิริอุส 

10. ดาวฤกษด์วงใดท่ีใชห้าทิศไดใ้นเวลากลางคืน 
 ก. ดาวหาง 
 ข. ดาวจระเข ้
 ค. ดาวเหนือ 
 ง. ดาวซิริอุส 
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ใบควำมรู้ 

เร่ือง  เอกภพหรือจักรวำล (Universe) 

 

 เอกภพหรือจกัรวาล คือ บริเวณอนักวา้งใหญ่ไพศาลบนทอ้งฟ้านอกดลกออกไป

ไม่มีท่ีส้ินสุดซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องดวงดาวต่าง ๆ จ านวนมากมาย มหาศาล โดยดวงดาวเหล่าน้ี

จะอยู่รมกนัเป็นกลุ่มท่ีเรียกว่าดาราจกัรหรือกาแล็กซ่ี หรืออยู่รวมกนัเป็นกระจุกดาวซ่ึง

นอกจากดวงดาวต่าง ๆ แล้วยงัมีกลุ่มก๊าซร้อน (เนบิวลา) ฝุ่ นและแสงรวมถึงท่ีว่าง

ระหวา่งดวงดาว 

 

ก ำเนิดของเอกภพหรือจักรวำล 

 นกัวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เช่ือว่าเอกภพเร่ิมตน้จากการระเบิดคร้ังใหญ่ หรือท่ี

เรียกว่า ทฤษฎีบ๊ิกแบง (Big Bang Theory) ซ่ึงกล่าววา่ เอกภพเร่ิมจากการระเบิดใหญ่ 

โดยการเปล่ียนพลงังานเป็นสสาร จุดเร่ิมตน้เกิดเม่ือกวา่ 15,000 ลา้นปีก่อน ซ่ึงหลงัจาก

การระเบิดอนุภาคต่าง ๆ ก็เยน็ตวัลงรวมตวักนัเป็นดวงดาวต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบสุริยะ 
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ใบควำมรู้ 

เร่ือง ดำรำจักรหรือกำแลก็ซ่ี (Galaxy) 

 

ดำรำจักรหรือกำแลก็ซ่ี 

 คือ กลุ่มของดาวฤกษ์ (ดาวท่ีมีแสงสว่างในตวัเอง) ท่ีอยู่กนัเป็นกลุ่มอย่างเป็น
ระบบด้วยแรงดึงดูดซ่ึงกันและกัน ซ่ึงดาวฤกษ์เหล่าน้ีจะอยู่รวมกันจ านวนมากมาย
มหาศาลนบัลา้นดวงรวมถึงกลุ่มก๊าซร้อน (เนบิวลา) ฝุ่ นและวตัถุทอ้งฟ้าอ่ืน ๆ 
 ในเอกภพหรือจกัรวาล มีดาราจกัรหรือกาแล็ก ซ่ีอยู่จ  านวนมากมายมีรูปร่าง
แตกต่างกนั บางดาราจกัรมีรูปร่างคลา้ยกงัหนัหรือกน้หอย บางดาราจกัรมีรูปร่างเป็นวงรี
หรือรูปไข่ บางดาราจกัรไร้รูปร่าง  

 

 
ภาพท่ี 2 ดาราจกัรหรือกาแล็กซ่ี 

ดำรำจักรแบบกงัหันหรือก้นหอยหรือสไปรัส 

 มีจุดสวา่งตรงกลางและมีแขนโคง้ 2-3 แขน เป็นดาราจกัรขนาดใหญ่ มีดาวฤกษ์
อยู่รวมกนัจ านวนมากนบัหม่ืนลา้นดวงถึงแสนลา้นดวง เช่น กาแล็กซ่ีทางช้างเผือก กา
แล็กซ่ีแอนโดรเมดา 

 
ภาพท่ี 3 ดาราจกัรแบบกงัหนัหรือกน้หอยหรือสไปรัส 

 

http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/33/root/discus.html
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sirasit.sbp.ac.th/s02/index.php/component/tags/tag/7&ei=vLJuVcGlM8yQuATCg4DYAQ&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNGURT9QC-MG4d3Yhd_2kJGsUYuLPw&ust=1433404474270819


             7 
 

 

 

 

ดำรำจักรทรงรีหรือรูปไข่ 

 เป็นดาราจกัรท่ีมีขนาดเล็กกวา่ดาราจกัรแบบกงัหนั ประกอบดว้ยดาวฤกษสี์แดง

อายมุากจ านวนนบัพนัลา้นดวง หรือนอ้ยกวา่พนัลา้นดวง 

 
ภาพท่ี 4 ดาราจกัรทรงรีหรือรูปไข่ 

ดำรำจักรแบบไร้รูปร่ำงหรือไร้รูปทรง 

 เป็นดาราจกัรท่ีมีขนาดเล็ก โดยดาราจกัรแบบไร้รูปร่างท่ีอยู่ใกล้โลกสามารถ

มองเห็นไดด้า้นซีกโลกใต ้คือ ดารจกัรแมกเจนแลนใหญ่ และดาราจกัรแมกเจนแลนเล็ก 

หรือเรียกวา่ เมฆแมกเจนแลน 

 
ภำพที ่5 ดำรำจักรแบบไร้รูปร่ำงหรือไร้รูปทรง 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13705-00/&ei=8bJuVfaYMYOLuASPrIGoBA&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNE2_Amhf6BEcUbjdXUqwR1iThTGrg&ust=1433404524420446
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=04-2011&date=23&group=94&gblog=101&ei=ObNuVarvII6ZuQT04oHwBg&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNF5ZZ7qJZi4Wc9UyeDeGnu0uyeACg&ust=1433404591305389


             8 
 

 

 

ใบควำมรู้ 

เร่ือง ดำรจักรทำงช้ำงเผอืก (The Milky Way Galaxy) 

ดำรำจักรหรือกำแลก็ซ่ีทำงช้ำงเผอืก 

 เป็นดาราจกัรท่ีเป็นท่ีอยูข่องโลกเรา ดาราจกัรทางชา้งเชือกมีรูปร่างแบบกงัหัน

หรือสไปรัล เป็นดาราจกัรขนาดใหญ่มีดาวฤกษ์อยู่รวมกนัประมาณ 200,000 ลา้นดวง 

รวมทั้งดวงอาทิตยข์องเรา มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 100,000  ปีแสง (แสง คือ ระยะทาง

ท่ีแสงเดินทางในหน่ึงปี) โดยดวงอาทิตยแ์ละโลกอยูบ่ริเวณขอบแขนของดาราจกัร ห่าง

จากจุดศูนยก์ลางของดาราจกัร 28,000 ปีแสง 

 เราสามารถมองเห็นดาราจกัรทางชา้งเผอืกได ้โดยในซีกโลกเหนือระหวา่งเดือน

กรกฎาคมถึงกนัยายน ทางช้างเผือกจะปรากฏพาดจากทิศใตย้่านกลางทอ้งฟ้าข้ึนไปยงั

ทิศเหนือ ส่วนในซีกโลกใตจ้ะเห็นจะเห็นทางชา้งเผือกระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 

โดยมองคลา้ยทางน ้านกหกราดทอ้งฟ้า จึงเรียกวา่ ทางน ้านม (Milky Way) 

 

ภาพท่ี 6 ดาราจกัรหรือกาแล็กซ่ีทางชา้งเผอืก 
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ใบควำมรู้ 

เร่ือง ดำวฤกษ์ (Star) 

ดวงดาวท่ีเราเห็นบนทอ้งฟ้าจ านวนมากมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาว
ฤกษ ์และดาวเคราะห์ 
 ดาวฤกษ์  คือ ดาวท่ีมีความร้อนและแสงสว่างในตวัเอง โดยก าเนิดจากการ
ระเบิดอยา่งรุนแรงของก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็นก๊าซอีเลียม ท าให้มีอุณหภูมิสูงมาก โดย
ดวงดาวบนทอ้งฟ้าส่วนใหญ่เป็นดาวกฤษ ์ ซ่ึงลกัษณะส าคญัของดาวฤกษมี์ดงัน้ี 

1. มีความร้อนและแสงสวา่งในตวัเอง 
2. เป็นดาวประจ าท่ี อยู่บนทอ้งฟ้าทัว่ไป มีขนาดใหญ่ และไม่เป็นบริวารของ

ดวงอาทิตย ์
3. มีเป็นจ านวนมากในทอ้งฟ้า ส่วนใหญ่อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแลว้เรียกช่ือตามท่ี

เห็นวา่เป็นรูปอะไร เช่น กลุ่มดาวจระเข ้กลุ่มดาวนายพราน เป็นตน้ 
4. อยูไ่กลจากโลกมากกว่าดาวเคราะห์ ตอ้งวดัระยะห่างเป็นหน่วยของปีแสง 

(ปีแสง คือ ระยะทางท่ีแสงเดินทางในหน่ึงปี) 
5. เป็นดาวท่ีมีขนาดใหญ่ แต่เน่ืองจากอยู่ไกลโลกมากจึงมองเห็นเป็นจุดเล็ก

และมองเห็นส่องแสงกะพริบ 
ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษ์ท่ีอยู่ใกล้โลกมากท่ีสุด มีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตบน

โลกโดยให้พลงังานความร้อนและแสงสว่าง ดาวฤกษ์ท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ เช่น ดาวซิริอุ
สในกลุ่มดาวสุนขัใหญ่ เป็นดาวฤกษ์ท่ีสว่างท่ีสุดบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน ดาวเหนือ
ในกลุ่มดาวหมีเล็ก ใชใ้นการหาทิศเหนือเพื่อการเดินเรือในเวลากลางคืน 

 

 
ภาพท่ี 7 ดาวฤกษ ์

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://watlovekeroro.blogspot.com/p/blog-page_05.html&ei=8LNuVdPuO8uOuASVkIG4BQ&bvm=bv.94911696,d.c2E&psig=AFQjCNF6iwiH1LaihK9cXtBXvTCEizBJ2Q&ust=1433404729698724
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ใบควำมรู้ 
เร่ือง ดำวเครำะห์ Planet 

  

ดาวเคราะห์ คือ ดาวท่ีไม่มีความร้อนและแสงสว่างในตวัเอง แต่มองเห็นได้

เน่ืองจากแสงอาทิตยส่์องกระทบและสะทอ้นให้คนบนโลกมองเห็น ซ่ึงดาวเคราะห์จะ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 ดาวเคราะห์แข็งหรือดาวเคราะห์หิน คือ ดาวเคราะห์ท่ีมีผิวดาวเป็นพื้นแข็งหรือ

เป็นหิน มกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก และมีธาตุองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นโลหะ เช่น เหล็ก

หรือนิเกิล ไดแ้ก่ ดาวพุธ ดาวเคราะห์ท่ีประกอบดว้ยก๊าซเกือบทั้งดวง โดยมากมกัจะเป็น

ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซฮีเลียม หรือก๊าซมีเทน แต่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก ภายในบรรยากาศจึง

เป็นก๊าซเหลว มกัมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์หิน ไดแ้ก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาว

ยเูรนสั และดาวเนปจูน 

 ลกัษณะส ำคัญของดำวเครำะห์ มีดังนี้ 

 1.การส่องสวา่งจะมีลกัษณะเป็นแสงนวลน่ิงไม่กะพริบเหมือนดาวฤกษ ์

 2. ไม่มีความร้อนและแสงสวา่งในตวัเอง 

 3. มีจ  านวนน้อย มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 5 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาว

องัคาร ดาวพฤหสับดี และดาวเสาร์ 

 4. ไม่อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม โคจรรอบดวงอาทิตยใ์นทิศทางเดียวกนั 

 5. อยูใ่กลโ้ลกมากกวา่ดาวฤกษ ์จึงวดัระยะทางเป็นกิโลเมตรได ้

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ดาวเคราะห์ 
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ใบกจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง ดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ 

ช่ือ-นำมสกุล...............................................................ช้ัน......................เลขที.่................... 
จุดประสงค์ สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเก่ียวกบัเอกภพ ดาราจกัร ดาวฤกษ ์และดาวเคราะห์  
ค ำช้ีแจง  สืบคน้ขอ้มูลเร่ือง ดวงดาว ดาราจกัร และเอกภพ แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี (10 
คะแนน) 

1. “บ๊ิกแบง” คืออะไร จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 
ตอบ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

2. ดาราจกัรประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง 
ตอบ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

3. จงเรียงล าดบัส่ิงต่อไปน้ี “โลก ดาราจกัร เอกภพ ระบบสุริยะ” จากใหญ่ท่ีสุดไป
ยงัเล็กท่ีสุด 
ตอบ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

4. จงยกตวัอยา่งดาวฤกษห์รือกลุ่มดาวฤกษท่ี์รู้จกั (อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง) 
ตอบ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

5. จงยกตวัอยา่งช่ือดาวเคราะห์ท่ีรู้จุก (อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง) 
ตอบ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

 
 
 

 

 

 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 
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ใบกจิกรรมที ่1.2 

เร่ือง ดำวฤกษ์ และดำวเครำะห์ 

ช่ือ-สกุล......................................................ช้ัน.................................เลขที.่...................... 

 

จุดประสงค์ สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย เปรียบเทียบลกัษณะ ยกตวัอยา่งดาวฤกษ์

และดาวเคราะห์ได ้

ค ำช้ีแจง  สืบคน้ขอ้มูล เร่ือง ดาวฤกษ ์ และดาวเคราะห์ แลว้เปรียบเทียบลกัษณะความ

เหมือนและความแตกต่างระหวา่งดาวฤกษแ์ละดาวเคราะห์ลงในตาราง (10 คะแนน) 

 
ลกัษณะ ดำวฤกษ์ ดำวเครำะห์ 

1. แสงสวา่ง 1 1 
2. ขนาด 2 2 
3. จ านวน  3 3 
4. การมองเห็นดว้ยตา

เปล่า 
4 4 

5. การกะพริบ 5 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 
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ใบกจิกรรมที ่1.3 

เร่ือง ดำรำจักรทำงช้ำงเผอืก 

 

ช่ือ-นำมสกุล............................................................ช้ัน.........................เลขที.่................. 

จุดประสงค์  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ ลกัษณะ รวมทั้งวาดภาพ

ดาราจกัร 

ค ำช้ีแจง  สืบคน้ขอ้มูล เร่ือง ดาราจกัรต่าง ๆ แลว้น าความรู้มาวาดภาพดาราจกัรทาง

ชา้งเผอืก พร้อมอธิบายลกัษณะไดถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง รู้จกัดวงดำว ดำรำจกัร และเอกภพ 

ค ำช้ีแจง 1. ขอ้สอบมี 10 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน ใชเ้วลา 20 นาที 

 2. ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย   เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง

ค าตอบเดียว 

1. ส่ิงใดมีขนาดกวา้งใหญ่มากท่ีสุด 

 ก. เอกภพ 

 ข. กาแลก็ซ่ี 

 ค. ดวงอาทิตย ์

 ง. ดาราจกัร 

2. ขอ้ใดเรียงล าดบัจากเลก็ไปหาใหญ่ไดถู้กตอ้ง 

 ก. ดาราจกัร  โลก  ระบบสุริยะ  เอกภพ 

 ข. โลก  ระบบสุริยะ  เอกภพ ดาราจกัร 

 ค. เอกภพ ดาราจกัร ระบบสุริยะ  โลก 

 ง. โลก ระบบสุริยะ  ดาราจกัร เอกภพ      

3. ทางชา้งเผอืกเป็นช่ือของอะไร 

 ก. จกัรวาล 

 ข. กระจุกดาว 

 ค. ดาราจกัร 

 ง. เอกภพ 
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4. ทางชา้งเผอืกเก่ียวขอ้งกบัโลกของเราอยา่งไร 

 ก. เป็นท่ีอยูข่องโลก 

 ข. เป็นบริวารของโลก 

 ค. เป็นแหล่งพลงังานของโลก 

 ง. เป็นศนูยก์ลางของโลก 

5. ถา้มองจากดา้นบน ดาราจกัรทางชา้งเผอืกมีรูปร่างคลา้ยกบัอะไร 

 ก. ข่าดาว 

 ข. ฉาบ 

 ค. วงรี 

 ง.กงัหนั 

6. ส่ิงใดไม่เป็นส่วนประกอบของดาราจกัร 

ก. ดาวเคราะห์ 

ข. ดาวฤกษ ์

ค. ดาวเทียม 

ง. ฝุ่ นก๊าซ 

7. ดาวในขอ้ใดจดัเป็นดาวฤกษ ์

ก. ดวงจนัทร์ 

ข. ดวงอาทิตย ์

ค. ดาวเสาร์ 

ง. ดาวองัคาร 
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8. ดาวในขอ้ใดไม่เขา้พวก 

ก. ดาวพฤหสับดี 

ข. ดาวซิริอุส 

ค. ดวงอาทิตย ์

ง. ดาวเหนือ 

9. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ดาวฤกษท่ี์อยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุดคือ ดาวซิริอุส 

ข. ดาวฤกษจ์ะกะพริบแสง ส่วนดาวเคราะห์จะมีแสงน่ิง 

ค. ดาวเคราะห์จะอยูไ่กลจากโลกมากกวา่ดาวฤกษ ์

ง. ดาวเคราะห์ในทอ้งฟ้ามีมากกวา่ดาวฤกษ ์

10. ดาวฤกษด์วงใดท่ีใชห้าทิศไดใ้นเวลากลางคืน 

ก. ดาวเหนือ 

ข. ดาวจระเข ้

ค. ดาวซิริอุส 

ง. ดาวหาง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน –หลงัเรียน 

เร่ือง....รู้จักดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนเรียน 

1. ข 

2. ก 

3. ง 

4. ข 

5. ก 

6. ง 

7. ก 

8. ง 

9. ข 

10. ค 

หลงัเรียน 

1. ก 

2. ง 

3. ค 

4. ก 

5. ง 

6. ค 

7. ข 

8. ก 

9. ข 

10. ก 
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เฉลยใบกจิกรรมที ่1.1 
เร่ือง ดวงดำว ดำรำจักร และเอภพ 

ช่ือ-นำมสกุล.........................................................ช้ัน........................เลขที.่..................... 
 
จุดประสงค์  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายเก่ียวกบัเอกภพ ดาราจกัร ดาวฤกษ ์และดาว
เคราะห์  
ค ำช้ีแจง   สืบคน้ขอ้มูลเร่ือง ดวงดาว ดาราจกัร และเอกภพ แลว้ตอบค าถาม
ต่อไปน้ี  

(10 คะแนน) 
1.  “บ๊ิกแบง” คืออะไร จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 
ตอบ..................ทฤษฎีว่าด้วยการก าเนิดของเอกภพ โดยเอกภพเกิดขึน้จากการระเบิดคร้ังใหญ่..... 
...........................................................................................................................................  
2.  ดาราจกัรประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง 
ตอบ..........................ดาวฤกษ์ต่างๆ กลุ่มก๊าซร้อน ฝุ่ น และวตัถทุ้องฟ้าอ่ืนๆ ..................................... 
...........................................................................................................................................  
3.  เรียงล าดบัส่ิงต่อไปน้ี “โลก ดาราจกัร เอกภพ ระบบสุริยะ” จากใหญ่ท่ีสุดไปยงัเล็ก
ท่ีสุด 
ตอบ..........................เอกภพ  ดาราจกัร ระบบสุริยะ โลก.......................................................... 
...........................................................................................................................................  
4.  ยกตวัอยา่งดาวฤกษห์รือกลุ่มดาวฤกษท่ี์รู้จกั (อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง) 
ตอบ...........................ดวงอาทิตย์  ดาวซิริอุส  ดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข้.................................... 
...........................................................................................................................................  
5.  ยกตวัอยา่งช่ือดาวเคราะห์ท่ีรู้จุก (อยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง) 
ตอบ............................ดาวพธุ  ดาวศุกร์  โลก ดาวองัคาร ดาวพฤหสับดี..................................... 
...........................................................................................................................................  
 
 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 
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เฉลยใบกจิกรรมที ่1.2 

เร่ือง ดำวฤกษ์ และดำวเครำะห์ 

ช่ือ-สกุล......................................................ช้ัน.................................เลขที.่...................... 

 

จุดประสงค์ สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย เปรียบเทียบลกัษณะ ยกตวัอยา่งดาวฤกษ์

และดาวเคราะห์ได ้

ค ำช้ีแจง  สืบคน้ขอ้มูล เร่ือง ดาวฤกษ ์ และดาวเคราะห์ แลว้เปรียบเทียบลกัษณะความ

เหมือนและความแตกต่างระหวา่งดาวฤกษแ์ละดาวเคราะห์ลงในตาราง (10 คะแนน) 

 
ลกัษณะ ดำวฤกษ์ ดำวเครำะห์ 

1. แสงสวา่ง 1. มีแสงสวา่งในตวัเอง  1. ไม่มีแสงสวา่งใน
ตวัเอง 

2. ขนาด 2. มีขนาดใหญ่  2. มีขนาดเล็ก 
3. จ านวน  3. มีจ านวนมาก  3. มีจ านวนนอ้ย 
4. การมองเห็นดว้ยตา

เปล่า 
4. มองเห็นดว้ยตาเปล่า

จ านวนมาก 
4. มองเห็นดว้ยตาเปล่า    

5 ดวง 
5. การกะพริบ 5. มีแสงกะพริบ  5. มีแสงน่ิงนวล 

 
 

 

 

 

 

 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 
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เฉลยใบกจิกรรมที ่1.3 

เร่ือง ดำรำจักรทำงช้ำงเผอืก 

ช่ือ-นำมสกุล............................................................ช้ัน.........................เลขที.่................. 

จุดประสงค์  สืบคน้ขอ้มูล อธิบายความหมาย ส่วนประกอบ ลกัษณะ รวมทั้งวาดภาพ

ดาราจกัร 

ค ำช้ีแจง  สืบคน้ขอ้มูล เร่ือง ดาราจกัรต่าง ๆ แลว้น าความรู้มาวาดภาพดาราจกัรทาง

ชา้งเผอืก พร้อมอธิบายลกัษณะไดถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........ดาราจักรทางช้างเผือก เป็นดาราจักรท่ีมีรูปร่างลักษณะคล้ายกังหันหรือก้นหอย

เม่ือมองจากด้านบน และเม่ือมองจากด้านข้างมีลักษณะคล้ายไข่ดาวหรือฉาบ………… 

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

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

 

 

 

ทกัษะ/กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ทีใ่ช้ 
 การสงัเกต  การวดั  การค านวณ  การจ าแนกประเภท 
 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปส และสเปสกบัเวลา 
 การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจากขอ้มูล การพยากรณ์ 

 
อยูใ่นดุลยพนิิจของครู 
ตวัอยา่งภาพวาดดาราจกัรทางชา้งเผอืก 
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ประวตัผู้ิจดัท ำ 
 

ช่ือผู้จัดท ำ  นายบุญยงั  ทลัวรรณ์ 
วนั เดือน ปีเกดิ  8  ธนัวาคม 2503  
สถำนทีเ่กดิ  อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ต ำแหน่งปัจจุบัน  ครู วทิยฐานะครูช านาญการ 
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน โรงเรียนวดัน ้าสรง 
ประวตัิกำรศึกษำ  การศึกษาบณัฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  

สถาบนัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ประวตัิกำรท ำงำน  
พ.ศ. 2539-2549  อาจารย ์1 โรงเรียนนูรุดดีน อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส  

ส านกังานการศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน โอนยา้ยเขา้สังกดัโรงเรียนวดัน ้าสรง 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 
ผลงำนดีเด่นที่เกดิกบัผู้เรียน 

1. รางวลัครูสอนดี โครงการสอบแข่งขนันกัเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกดั
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 วชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2544-2552 

2. รางวลัเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการพฒันา
อจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ปี พ.ศ. 2550 

3. รางวลัเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปี พ.ศ. 2552 

4. รางวลัเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขนัทางวิชาการรอบ
ระดบัประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 
2552 



  

  

 


