ก

คำนำ
ชุ ด เอกสารประกอบการเรี ย น เรื่ อ ง “ระบบสุ ริ ย ะ” กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิท ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ได้จกั ท าขึ้ นตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 เพื่ อ ใช้เ ป็ นสื่ อ ประกอบการเรี ยนรู้ ให้ ผู้เ รี ยนได้พ ัฒ นาความรู้
กระบวนการคิ ด ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ การใช้จินตนาการการแก้ไขปั ญหา
ความสามารถในการสื่ อสาร การตัดสิ นใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถนาความรู้ ไ ปใช้ได้ใ นชี วิตประจาวัน โดยชุ ดเอกสารประกอบการเรี ยน เรื่ อง
“ระบบสุ ริยะ” มีจานวน 4 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 รู ้จกั ดวงดาว ดาราจักร และเอกภพ เล่มที่ 2
ระบบสุ ริยะของเรา เล่มที่ 3 เทหวัตถุบนท้องฟ้ า และเล่มที่ 4 นักดาราศาสตร์ คนสาคัญ
ซึ่ งรายละเอียดในชุ ดเอกสารประกอบการเรี ยน เล่มที่ 1 รู ้จกั ดวงดาว ดาราจักร
และเอกภพ เล่ ม นี้ ประกอบไปด้วย คาชี้ แจงในการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรี ย น
สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน ใบความรู ้ ใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผูจ้ ดั ทาได้เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดและใช้กระบวนการสื บ
เสาะหาความรู ้ โดยหวังเป็ นอย่า งยิ่ง จะเป็ นประโยชน์ใ นการใช้ป ระกอบการจัดการ
เรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ศัก ยภาพในการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้เ ป็ นอย่ า งดี ยิ่ ง จาก
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู ในโรงเรี ยน ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ และผูเ้ รี ยน
จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
บุญยัง ทัลวรรณ์

ข

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ ำ

คานา

ก

สารบัญ

ข

คาแนะนาการใช้ชุดเอกสารประกอบการเรี ยน

ค

สาระสาคัญ

1

แบบทดสอบก่อนเรี ยน
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ใบความรู้ เรื่ อง เอกภพหรื อจักรวาล
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ใบความรู้ เรื่ อง ดาราจักหรื อกาแล็กซี่
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ใบความรู้ เรื่ อง ดาราจักทางช้างเผือก
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ใบความรู้ เรื่ อง ดาวฤกษ์

10

ใบความรู้ เรื่ อง ดาวเคราะห์
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ใบกิจกรรมที่ 1

12

ใบกิจกรรมที่ 2
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ใบกิจกรรมที่ 3

14

แบบทดสอบหลังเรี ยน

15

บรรณานุกรม

18

ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1

21

เฉลยใบกิจกรรมที่ 2

22

เฉลยใบกิจกรรมที่ 3
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ประวัติผจู้ ดั ทา

24

ค

คำแนะนำกำรใช้ ชุดเอกสำรประกอบกำรเรียน
ชุดเอกสารประกอบการเรี ยนเรื่ อง “ระบบสุ ริยะ” เล่ม 1 รู ้จกั ดวงดาว ดาราจักร
และเอกภพ เล่ ม นี้ จัดท าขึ้ นเพื่ อใช้เป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ โดยใช้นัก เรี ย นศึ ก ษา
คาแนะนา ทาตามคาชี้ แจงแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ตน้ จนจบ นักเรี ยนจะได้รับความรู ้เพิ่มพูน
ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นัก เรี ย นอ่ า นจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อให้ท ราบว่า เมื่ อจบบทเรี ย นแล้ว
นักเรี ยนสามารถทราบสิ่ งที่จะต้องเรี ยนรู ้
2. ทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน แล้วตรวจคาตอบที่เฉลยไว้เพื่อให้รู้ว่ามีความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด และบันทึกคะแนนไว้
3. สื บค้นข้อมูลความรู ้จากชุดเอกสารประกอบการเรี ยนและทาใบกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้
4. เมื่อทาใบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แล้วจึงตรวจดูเฉลยที่อยู่ในภาคผนวก เพื่อวัด
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. นักเรี ยนต้องไม่ดูเฉลยก่อนทาใบกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อแบบทดสอบ ต้อง
มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง
6. เมื่อศึกษาชุดเอกสารประกอบการเรี ยนจบแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
ตรวจคาตอบจากเฉลย แล้วนาผลคะแนนที่ได้ไปเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน
เรี ยน
7. หากนักเรี ยนตอบผิดหรื อยังไม่เข้าใจในบทเรี ยนให้กลับไปศึกษาบทเรี ยน
อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้
8. ถ้านักเรี ยนและผูส้ นใจต้องการศึกษาเนื้ อหาความรู ้เพิ่มเติมสามารถค้นคว้า
ได้จากบรรณานุกรมที่ให้ไว้ทา้ ยเล่ม

1

ชุดเอกสำรประกอบกำรเรียน
เรื่อง รู้จกั ดวงดำว ดำรำจักรและเอกภพ
สำระสำคัญ
เอกภพคือ บริ เวณอันกว้างใหญ่ไพศาลบนท้องฟ้ านอกโลกออกไป ไม่มีที่สิ้นสุ ด
ซึ่ งเอกภพประกอบด้วยดวงดาวต่าง ๆ มากมายที่อยูร่ วมกัน เรี ยกว่า ดาราจักร โดยดาวที่
เราเห็นมากมายบนท้องฟ้ าแบ่งออกเป็ น
1) ดาวฤกษ์ คือ ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง
2) ดาวเคราะห์ คือ ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
ผลกำรเรียนรู้ ทคี่ ำดหวัง
สื บค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับเอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์
จุดประสงค์ กำรเรี ยนรู้
1. สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย ลักษณะ การกาเนิดเอกภพ
2. สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย ส่ วนประกอบ ลักษณะ รวมทั้งวาดภาพ
ดาราจักร
3. สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย เปรี ยบเทียบลักษณะ ยกตัวอย่างดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์
สำระกำรเรี ยนรู้
การสื บค้นข้อมูล และการอภิปรายเกี่ยวกับเอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ และดาว
เคราะห์

2

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง รู้จกั ดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ
คำชี้แจง 1. ข้อสอบมี 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที
2. ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย

เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง

คาตอบเดียว
1. สิ่ งใดมีขนาดกว้างใหญ่มากที่สุด
ก. ดาราจักร
ข. เอกภพ
ค. กาแล็กซี่
ง. ดวงอาทิตย์
2. ข้อใดเรี ยงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ถูกต้อง
ก. โลก ระบบสุ ริยะ ดาราจักร
เอกภพ
ข. โลก ระบบสุ ริยะ เอกภพ
ดาราจักร
ค. ดาราจักร โลก ระบบสุ ริยะ เอกภพ
ง. เอกภพ ดาราจักร ระบบสุ ริยะ โลก
3. ทางช้างเผือกเป็ นชื่อของอะไร
ก. เอกภพ
ข. จักรวาล
ค. กระจุกดาว
ง. ดาราจักร
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4. ทางช้างเผือกเกี่ยวข้องกับโลกของเราอย่างไร
ก. เป็ นศูนย์กลางของโลก
ข. เป็ นที่อยูข่ องโลก
ค. เป็ นบริ วารของโลก
ง. เป็ นแหล่งพลังงานของโลก
5. ถ้ามองจากด้านบน ดาราจักรทางช้างเผือกมีรูปร่ างคล้ายกับอะไร
ก. กังหัน
ข. ไข่ดาว
ค. ฉาบ
ง. วงรี
6. สิ่ งใดไม่เป็ นส่ วนประกอบของดาราจักร
ก. ดาวฤกษ์
ข. ดาวเคราะห์
ค. ฝุ่ นก๊าซ
ง. ดาวเทียม
7. ดาวในข้อใดจัดเป็ นดาวฤกษ์
ก. ดวงอาทิตย์
ข. ดวงจันทร์
ค. ดาวอังคาร
ง. ดาวเสาร์
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8. ดาวในข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ดาวเหนือ
ข. ดาวซิริอุส
ค. ดวงอาทิตย์
ง. ดาวพฤหัสบดี
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. ดาวเคราะห์ในท้องฟ้ ามีมากกว่าดาวฤกษ์
ข. ดาวฤกษ์จะกะพริ บแสง ส่ วนดาวเคราะห์จะมีแสงนิ่ง
ค. ดาวเคราะห์จะอยูไ่ กลจากโลกมากกว่าดาวฤกษ์
ง. ดาวฤกษ์ที่อยูใ่ กล้โลกมากที่สุดคือ ดาวซิริอุส
10. ดาวฤกษ์ดวงใดที่ใช้หาทิศได้ในเวลากลางคืน
ก. ดาวหาง
ข. ดาวจระเข้
ค. ดาวเหนือ
ง. ดาวซิริอุส

5

ใบควำมรู้
เรื่อง เอกภพหรือจักรวำล (Universe)
เอกภพหรื อจักรวาล คือ บริ เวณอันกว้างใหญ่ไพศาลบนท้องฟ้ านอกดลกออกไป
ไม่มีที่สิ้นสุ ดซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องดวงดาวต่าง ๆ จานวนมากมาย มหาศาล โดยดวงดาวเหล่านี้
จะอยู่รมกันเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่าดาราจักรหรื อกาแล็กซี่ หรื ออยู่รวมกันเป็ นกระจุกดาวซึ่ ง
นอกจากดวงดาวต่ า ง ๆ แล้วยัง มี ก ลุ่ ม ก๊ า ซร้ อน (เนบิ วลา) ฝุ่ นและแสงรวมถึ ง ที่ ว่า ง
ระหว่างดวงดาว

กำเนิดของเอกภพหรือจักรวำล
นักวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เชื่ อว่าเอกภพเริ่ มต้นจากการระเบิดครั้ งใหญ่ หรื อที่
เรี ยกว่า ทฤษฎีบิ๊กแบง (Big Bang Theory) ซึ่ งกล่าวว่า เอกภพเริ่ มจากการระเบิดใหญ่
โดยการเปลี่ยนพลังงานเป็ นสสาร จุดเริ่ มต้นเกิดเมื่อกว่า 15,000 ล้านปี ก่อน ซึ่ งหลังจาก
การระเบิดอนุภาคต่าง ๆ ก็เย็นตัวลงรวมตัวกันเป็ นดวงดาวต่าง ๆ

ภาพที่ 1 ระบบสุ ริยะ

6

ใบควำมรู้
เรื่อง ดำรำจักรหรือกำแล็กซี่ (Galaxy)
ดำรำจักรหรือกำแล็กซี่
คือ กลุ่ มของดาวฤกษ์ (ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง) ที่ อยู่กนั เป็ นกลุ่มอย่างเป็ น
ระบบด้ว ยแรงดึ ง ดู ด ซึ่ ง กันและกัน ซึ่ ง ดาวฤกษ์เ หล่ า นี้ จ ะอยู่ร วมกันจ านวนมากมาย
มหาศาลนับล้านดวงรวมถึงกลุ่มก๊าซร้อน (เนบิวลา) ฝุ่ นและวัตถุทอ้ งฟ้ าอื่น ๆ
ในเอกภพหรื อจัก รวาล มีดาราจัก รหรื อกาแล็ก ซี่ อยู่จานวนมากมายมี รูป ร่ า ง
แตกต่างกัน บางดาราจักรมีรูปร่ างคล้ายกังหันหรื อก้นหอย บางดาราจักรมีรูปร่ างเป็ นวงรี
หรื อรู ปไข่ บางดาราจักรไร้รูปร่ าง

ภาพที่ 2 ดาราจักรหรื อกาแล็กซี่
ดำรำจักรแบบกังหันหรือก้ นหอยหรือสไปรัส
มีจุดสว่างตรงกลางและมีแขนโค้ง 2-3 แขน เป็ นดาราจักรขนาดใหญ่ มีดาวฤกษ์
อยู่รวมกันจานวนมากนับหมื่นล้านดวงถึงแสนล้านดวง เช่ น กาแล็กซี่ ทางช้างเผือก กา
แล็กซี่แอนโดรเมดา

ภาพที่ 3 ดาราจักรแบบกังหันหรื อก้นหอยหรื อสไปรัส
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ดำรำจักรทรงรี หรือรู ปไข่
เป็ นดาราจักรที่มีขนาดเล็กกว่าดาราจักรแบบกังหัน ประกอบด้วยดาวฤกษ์สีแดง
อายุมากจานวนนับพันล้านดวง หรื อน้อยกว่าพันล้านดวง

ภาพที่ 4 ดาราจักรทรงรี หรื อรู ปไข่
ดำรำจักรแบบไร้ รูปร่ ำงหรือไร้ รูปทรง
เป็ นดาราจักรที่ มีขนาดเล็ก โดยดาราจักรแบบไร้ รูปร่ างที่ อยู่ใกล้โลกสามารถ
มองเห็นได้ดา้ นซีกโลกใต้ คือ ดารจักรแมกเจนแลนใหญ่ และดาราจักรแมกเจนแลนเล็ก
หรื อเรี ยกว่า เมฆแมกเจนแลน

ภำพที่ 5 ดำรำจักรแบบไร้ รูปร่ ำงหรือไร้ รูปทรง
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ใบควำมรู้
เรื่อง ดำรจักรทำงช้ ำงเผือก (The Milky Way Galaxy)
ดำรำจักรหรือกำแล็กซี่ทำงช้ ำงเผือก
เป็ นดาราจักรที่เป็ นที่อยูข่ องโลกเรา ดาราจักรทางช้างเชื อกมีรูปร่ างแบบกังหัน
หรื อสไปรัล เป็ นดาราจักรขนาดใหญ่มีดาวฤกษ์อยู่รวมกันประมาณ 200,000 ล้านดวง
รวมทั้งดวงอาทิตย์ของเรา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100,000 ปี แสง (แสง คือ ระยะทาง
ที่แสงเดินทางในหนึ่ งปี ) โดยดวงอาทิตย์และโลกอยูบ่ ริ เวณขอบแขนของดาราจักร ห่ าง
จากจุดศูนย์กลางของดาราจักร 28,000 ปี แสง
เราสามารถมองเห็นดาราจักรทางช้างเผือกได้ โดยในซี กโลกเหนื อระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน ทางช้างเผือกจะปรากฏพาดจากทิศใต้ย่านกลางท้องฟ้ าขึ้นไปยัง
ทิศเหนือ ส่ วนในซี กโลกใต้จะเห็นจะเห็นทางช้างเผือกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
โดยมองคล้ายทางน้ านกหกราดท้องฟ้ า จึงเรี ยกว่า ทางน้ านม (Milky Way)

ภาพที่ 6 ดาราจักรหรื อกาแล็กซี่ทางช้างเผือก
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ใบควำมรู้
เรื่อง ดำวฤกษ์ (Star)
ดวงดาวที่เราเห็ นบนท้องฟ้ าจานวนมากมายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ดาว
ฤกษ์ และดาวเคราะห์
ดาวฤกษ์ คื อ ดาวที่ มี ค วามร้ อนและแสงสว่า งในตัวเอง โดยก าเนิ ดจากการ
ระเบิดอย่างรุ นแรงของก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็ นก๊าซอีเลียม ทาให้มีอุณหภูมิสูงมาก โดย
ดวงดาวบนท้องฟ้ าส่ วนใหญ่เป็ นดาวกฤษ์ ซึ่ งลักษณะสาคัญของดาวฤกษ์มีดงั นี้
1. มีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง
2. เป็ นดาวประจาที่ อยู่บนท้องฟ้ าทัว่ ไป มีขนาดใหญ่ และไม่เป็ นบริ วารของ
ดวงอาทิตย์
3. มีเป็ นจานวนมากในท้องฟ้ า ส่ วนใหญ่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มแล้วเรี ยกชื่ อตามที่
เห็นว่าเป็ นรู ปอะไร เช่น กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวนายพราน เป็ นต้น
4. อยูไ่ กลจากโลกมากกว่าดาวเคราะห์ ต้องวัดระยะห่ างเป็ นหน่ วยของปี แสง
(ปี แสง คือ ระยะทางที่แสงเดินทางในหนึ่งปี )
5. เป็ นดาวที่มีขนาดใหญ่ แต่เนื่ องจากอยู่ไกลโลกมากจึงมองเห็ นเป็ นจุดเล็ก
และมองเห็นส่ องแสงกะพริ บ
ดวงอาทิ ตย์เป็ นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่ สุด มี ความสาคัญต่อสิ่ งมีชีวิตบน
โลกโดยให้พลังงานความร้ อนและแสงสว่าง ดาวฤกษ์ที่มีชื่อเสี ยงอื่ น ๆ เช่ น ดาวซิ ริอุ
สในกลุ่มดาวสุ นขั ใหญ่ เป็ นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ าในเวลากลางคืน ดาวเหนื อ
ในกลุ่มดาวหมีเล็ก ใช้ในการหาทิศเหนือเพื่อการเดินเรื อในเวลากลางคืน

ภาพที่ 7 ดาวฤกษ์
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ใบควำมรู้
เรื่อง ดำวเครำะห์ Planet
ดาวเคราะห์ คื อ ดาวที่ ไ ม่มีค วามร้ อนและแสงสว่า งในตัวเอง แต่ มองเห็ นได้
เนื่ องจากแสงอาทิตย์ส่องกระทบและสะท้อนให้คนบนโลกมองเห็น ซึ่ งดาวเคราะห์จะ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ดาวเคราะห์แข็งหรื อดาวเคราะห์หิน คือ ดาวเคราะห์ที่มีผิวดาวเป็ นพื้นแข็งหรื อ
เป็ นหิ น มักมีขนาดค่อนข้างเล็ก และมีธาตุองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นโลหะ เช่น เหล็ก
หรื อนิเกิล ได้แก่ ดาวพุธ ดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยก๊าซเกือบทั้งดวง โดยมากมักจะเป็ น
ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซฮีเลี ยม หรื อก๊าซมีเทน แต่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก ภายในบรรยากาศจึง
เป็ นก๊าซเหลว มักมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์หิน ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาว
ยูเรนัส และดาวเนปจูน
ลักษณะสำคัญของดำวเครำะห์ มีดังนี้
1.การส่ องสว่างจะมีลกั ษณะเป็ นแสงนวลนิ่งไม่กะพริ บเหมือนดาวฤกษ์
2. ไม่มีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง
3. มี จานวนน้อย มองเห็ นได้ด้วยตาเปล่ า 5 ดวง ได้แก่ ดาวพุ ธ ดาวศุ กร์ ดาว
อังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวเสาร์
4. ไม่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน
5. อยูใ่ กล้โลกมากกว่าดาวฤกษ์ จึงวัดระยะทางเป็ นกิโลเมตรได้

ภาพที่ 8 ดาวเคราะห์
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ
ชื่อ-นำมสกุล...............................................................ชั้น......................เลขที.่ ...................
จุดประสงค์ สื บค้นข้อมูล อธิ บายเกี่ยวกับเอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์
คำชี้แจง สื บค้นข้อมูลเรื่ อง ดวงดาว ดาราจักร และเอกภพ แล้วตอบคาถามต่อไปนี้ (10
คะแนน)
1. “บิ๊กแบง” คืออะไร จงอธิบายมาพอเข้าใจ
ตอบ......................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. ดาราจักรประกอบด้วยสิ่ งใดบ้าง
ตอบ......................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. จงเรี ยงลาดับสิ่ งต่อไปนี้ “โลก ดาราจักร เอกภพ ระบบสุ ริยะ” จากใหญ่ที่สุดไป
ยังเล็กที่สุด
ตอบ......................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. จงยกตัวอย่างดาวฤกษ์หรื อกลุ่มดาวฤกษ์ที่รู้จกั (อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง)
ตอบ......................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. จงยกตัวอย่างชื่อดาวเคราะห์ที่รู้จุก (อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง)
ตอบ......................................................................................................................
.............................................................................................................................

ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ดำวฤกษ์ และดำวเครำะห์
ชื่อ-สกุล......................................................ชั้ น.................................เลขที.่ ......................
จุดประสงค์ สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย เปรี ยบเทียบลักษณะ ยกตัวอย่างดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ได้
คำชี้แจง สื บค้นข้อมูล เรื่ อง ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ แล้วเปรี ยบเทียบลักษณะความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ลงในตาราง (10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะ
แสงสว่าง
ขนาด
จานวน
การมองเห็นด้วยตา
เปล่า
การกะพริ บ

ดำวฤกษ์

ดำวเครำะห์

1
2
3
4

1
2
3
4

5

5

ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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ใบกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ดำรำจักรทำงช้ ำงเผือก
ชื่อ-นำมสกุล............................................................ชั้ น.........................เลขที.่ .................
จุดประสงค์ สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย ส่ วนประกอบ ลักษณะ รวมทั้งวาดภาพ
ดาราจักร
คำชี้แจง สื บค้นข้อมูล เรื่ อง ดาราจักรต่าง ๆ แล้วนาความรู ้มาวาดภาพดาราจักรทาง
ช้างเผือก พร้อมอธิบายลักษณะได้ถูกต้อง (10 คะแนน)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง รู้จกั ดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ
คำชี้แจง 1. ข้อสอบมี 10 ข้อ คะแนน 10 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที
2. ให้นกั เรี ยนกาเครื่ องหมาย

เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง

คาตอบเดียว
1. สิ่ งใดมีขนาดกว้างใหญ่มากที่สุด
ก. เอกภพ
ข. กาแล็กซี่
ค. ดวงอาทิตย์
ง. ดาราจักร
2. ข้อใดเรี ยงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่ได้ถูกต้อง
ก. ดาราจักร โลก

ระบบสุ ริยะ

ข. โลก ระบบสุ ริยะ

เอกภพ ดาราจักร

ค. เอกภพ ดาราจักร ระบบสุ ริยะ
ง. โลก

ระบบสุ ริยะ

3. ทางช้างเผือกเป็ นชื่อของอะไร
ก. จักรวาล
ข. กระจุกดาว
ค. ดาราจักร
ง. เอกภพ

เอกภพ
โลก

ดาราจักร เอกภพ

15

4. ทางช้างเผือกเกี่ยวข้องกับโลกของเราอย่างไร
ก. เป็ นที่อยูข่ องโลก
ข. เป็ นบริ วารของโลก
ค. เป็ นแหล่งพลังงานของโลก
ง. เป็ นศูนย์กลางของโลก
5. ถ้ามองจากด้านบน ดาราจักรทางช้างเผือกมีรูปร่ างคล้ายกับอะไร
ก. ข่าดาว
ข. ฉาบ
ค. วงรี
ง.กังหัน
6. สิ่ งใดไม่เป็ นส่ วนประกอบของดาราจักร
ก. ดาวเคราะห์
ข. ดาวฤกษ์
ค. ดาวเทียม
ง. ฝุ่ นก๊าซ
7. ดาวในข้อใดจัดเป็ นดาวฤกษ์
ก. ดวงจันทร์
ข. ดวงอาทิตย์
ค. ดาวเสาร์
ง. ดาวอังคาร
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8. ดาวในข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ดาวพฤหัสบดี
ข. ดาวซิริอุส
ค. ดวงอาทิตย์
ง. ดาวเหนือ
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. ดาวฤกษ์ที่อยูใ่ กล้โลกมากที่สุดคือ ดาวซิริอุส
ข. ดาวฤกษ์จะกะพริ บแสง ส่ วนดาวเคราะห์จะมีแสงนิ่ง
ค. ดาวเคราะห์จะอยูไ่ กลจากโลกมากกว่าดาวฤกษ์
ง. ดาวเคราะห์ในท้องฟ้ ามีมากกว่าดาวฤกษ์
10. ดาวฤกษ์ดวงใดที่ใช้หาทิศได้ในเวลากลางคืน
ก. ดาวเหนือ
ข. ดาวจระเข้
ค. ดาวซิริอุส
ง. ดาวหาง
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http://images/google.co/th สื บค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2550- 2 กุมภาพันธ์ 2551.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน –หลังเรียน
เรื่อง....รู้ จักดวงดำว ดำรำจักร และเอกภพ

ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

1. ข

1. ก

2. ก

2. ง

3. ง

3. ค

4. ข

4. ก

5. ก

5. ง

6. ง

6. ค

7. ก

7. ข

8. ง

8. ก

9. ข

9. ข

10. ค

10. ก
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง ดวงดำว ดำรำจักร และเอภพ
ชื่อ-นำมสกุล.........................................................ชั้น........................เลขที.่ .....................
จุดประสงค์
เคราะห์
คำชี้แจง
ต่อไปนี้

สื บค้นข้อมูล อธิ บายเกี่ยวกับเอกภพ ดาราจักร ดาวฤกษ์ และดาว
สื บค้นข้อมูลเรื่ อง ดวงดาว ดาราจักร และเอกภพ แล้วตอบคาถาม

(10 คะแนน)
1. “บิ๊กแบง” คืออะไร จงอธิ บายมาพอเข้าใจ
ตอบ..................ทฤษฎีว่าด้ วยการกาเนิดของเอกภพ โดยเอกภพเกิดขึน้ จากการระเบิดครั้ งใหญ่ .....
...........................................................................................................................................
2. ดาราจักรประกอบด้วยสิ่ งใดบ้าง
ตอบ..........................ดาวฤกษ์ ต่างๆ กลุ่มก๊ าซร้ อน ฝุ่ น และวัตถุท้องฟ้ าอื่นๆ .....................................
...........................................................................................................................................
3. เรี ยงลาดับสิ่ งต่อไปนี้ “โลก ดาราจักร เอกภพ ระบบสุ ริยะ” จากใหญ่ที่สุดไปยังเล็ก
ที่สุด
ตอบ..........................เอกภพ ดาราจักร ระบบสุริยะ โลก..........................................................
...........................................................................................................................................
4. ยกตัวอย่างดาวฤกษ์หรื อกลุ่มดาวฤกษ์ที่รู้จกั (อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง)
ตอบ...........................ดวงอาทิ ตย์ ดาวซิ ริอุส ดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข้ ....................................
...........................................................................................................................................
5. ยกตัวอย่างชื่อดาวเคราะห์ที่รู้จุก (อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง)
ตอบ............................ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี.....................................
...........................................................................................................................................
ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง ดำวฤกษ์ และดำวเครำะห์
ชื่อ-สกุล......................................................ชั้ น.................................เลขที.่ ......................
จุดประสงค์ สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย เปรี ยบเทียบลักษณะ ยกตัวอย่างดาวฤกษ์
และดาวเคราะห์ได้
คำชี้แจง สื บค้นข้อมูล เรื่ อง ดาวฤกษ์ และดาวเคราะห์ แล้วเปรี ยบเทียบลักษณะความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ลงในตาราง (10 คะแนน)
ลักษณะ
1. แสงสว่าง

ดำวฤกษ์
1. มีแสงสว่างในตัวเอง

2. ขนาด
3. จานวน
4. การมองเห็นด้วยตา
เปล่า
5. การกะพริ บ

2. มีขนาดใหญ่
3. มีจานวนมาก
4. มองเห็นด้วยตาเปล่า
จานวนมาก
5. มีแสงกะพริ บ

ดำวเครำะห์
1. ไม่มีแสงสว่างใน
ตัวเอง
2. มีขนาดเล็ก
3. มีจานวนน้อย
4. มองเห็นด้วยตาเปล่า
5 ดวง
5. มีแสงนิ่งนวล

ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.3
เรื่อง ดำรำจักรทำงช้ ำงเผือก
ชื่อ-นำมสกุล............................................................ชั้ น.........................เลขที.่ .................
จุดประสงค์ สื บค้นข้อมูล อธิ บายความหมาย ส่ วนประกอบ ลักษณะ รวมทั้งวาดภาพ
ดาราจักร
คำชี้แจง สื บค้นข้อมูล เรื่ อง ดาราจักรต่าง ๆ แล้วนาความรู้มาวาดภาพดาราจักรทาง
ช้างเผือก พร้อมอธิบายลักษณะได้ถูกต้อง (10 คะแนน)

อยูใ่ นดุลยพินิจของครู
ตัวอย่างภาพวาดดาราจักรทางช้างเผือก

..........ดาราจักรทางช้ างเผือก เป็ นดาราจักรที่มีรูปร่ างลักษณะคล้ ายกังหันหรื อก้ นหอย
เมื่อมองจากด้ านบน และเมื่อมองจากด้ านข้ างมีลักษณะคล้ ายไข่ ดาวหรื อฉาบ…………
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ทักษะ/กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทใี่ ช้
การสังเกต
การวัด
การคานวณ
การจาแนกประเภท
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล
การลงความคิดเห็นจากข้อมูล
การพยากรณ์
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ประวัตผิ ้จู ดั ทำ
ชื่ อผู้จัดทำ
วัน เดือน ปี เกิด
สถำนทีเ่ กิด
ตำแหน่ งปัจจุบัน
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน
พ.ศ. 2539-2549

นายบุญยัง ทัลวรรณ์
8 ธันวาคม 2503
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
โรงเรี ยนวัดน้ าสรง
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ 1 โรงเรี ยนนูรุดดีน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สานักงานการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน โอนย้ายเข้าสังกัดโรงเรี ยนวัดน้ าสรง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธรรมราช เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ผลงำนดีเด่ นที่เกิดกับผู้เรี ยน
1. รางวัลครู สอนดี โครงการสอบแข่งขันนักเรี ยนคนเก่งของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 และ 4 ปี พ.ศ. 2544-2552
2. รางวัลเหรี ยญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โครงการพัฒนา
อัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (สสวท.) ปี พ.ศ. 2550
3. รางวัล เหรี ย ญทองวิช าวิ ท ยาศาสตร์ จากโครงการสอบแข่ ง ขัน ทางวิ ช าการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 1 ปี พ.ศ. 2552
4. รางวัลเหรี ยญเงิ นวิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบ
ระดับประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.
2552

