
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบบัปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
1. รายช่ือวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 รหัสวิชา ว30265 
 จำนวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565 
 ผู้สอน  นางสาวพวงผกา หมุนลี และนายณัฐกฤษ  ทองน้อย 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรงกลม
ท้องฟ้า การระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้าและระบบศูนย์สูตร เส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และ
ดาวฤกษ์ การกำหนดเวลาสุริยคติ และตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ซึ่งสังเกตได้จากโลก 

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสังเกต การสืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบุ ยกตัวอย่างและนำเสนอ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร
สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการใช้ชีวิตและสามารถดำรงชีวิตใน
สังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ
ทำงานและมีจิตสาธารณะ 

3. ผลการเรียนรู้ 
1. สร้างแบบจำลองทรงกลมฟ้า สังเกต และเชื่อมโยงจุดและเส้นสำคัญของแบบจำลองทรงกลมฟ้ากับ

ท้องฟ้าจริง และอธิบายการระบุพิกัดของดาวในระบบขอบฟ้า และระบบศูนย์สูตร 
2. สังเกตท้องฟ้า และอธิบายเส้นทางการขึ้นการตกของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ 
3. อธิบายเวลาสุริยคติปรากฏ โดยรวบรวมข้อมูล และเปรียบเทียบเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดยีน

ของผู้สังเกตในแต่ละวัน 
4. อธิบายเวลาสุริยคติปานกลาง และการเปรียบเทียบเวลาของแต่ละเขตเวลาบนโลก 
5. อธิบายมุมห่างที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในวงโคจร และอธิบายเชื่อมโยงกับตำแหน่งปรากฏของดาว

เคราะห์ที่สังเกตได้จากโลก 



 
6. สืบค้นข้อมูล ออกแบบ และนำเสนอกิจกรรมการสังเกตดาวบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าและ/หรือกล้อง

โทรทรรศน์ 

รวมทั้งหมด       6       ผลการเรียนรู้  
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ทรงกลมฟ้า 
2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ส่วนประกอบทรงกลมฟ้า 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ระบบพิกัดขอบฟ้า 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 ตำแหน่งวัตถุท้องฟ้าตามระบบพิกัดขอบฟ้า 
5 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2565 ระบบพิกัดศูนย์สูตร 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนทรงกลมฟ้า 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที ่ 5 ธ.ค.2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
โปรแกรม Line , google classroom, google meet โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่อง เส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 ระบบพิกัดสุริยวิถี 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที ่ 12 ธ.ค.2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
โปรแกรม Line , google classroom, google meet โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่อง ระบบพิกัดสุริยวิถี) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2564 

เวลาสุริยคติและเวลามาตรฐาน 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2564 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค.2565 ชดเชยการสอนผ่าน 
โปรแกรม Line, google classroom, google meet โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่อง มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 มุมห่างและคาบการโคจรของดาวเคราะห์ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 ชดเชยการสอนผ่าน
โ ป รแกรม  Line, google classroom, google meet โ ด ย
มอบหมายใบงาน เร ื ่อง มุมห่างและคาบการโคจรของดาว
เคราะห์) 



 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เรื่องท่ีสอน 
11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ตำแหน่งในวงโคจรและมุมห่างของดาวเคราะห์วงใน 
12 16 ม.ค. – 22 ม.ค. 2566 ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วงใน 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 ชดเชยการสอนผ่าน
โ ป รแกรม  Line, google classroom, google meet โ ด ย
มอบหมายใบงาน เรื่อง ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วงใน) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ตำแหน่งในวงโคจรและมุมห่างของดาวเคราะห์วงนอก 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ตำแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์วงนอก 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ของดาวเคราะห์ 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 วางแผนดูดาว 
18 27 ก.พ. – 9 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนนรายวิชา ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 5 

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน STEM 5 คะแนน) 
- คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 
   

 

 

 

 

 



 
  5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อที่ 1 ทรงกลมฟ้า 15 - การตรวจใบกิจกรรม 

- แบบทดสอบปรนัย
จำนวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบ อัตนัย 
จำนวน 5 ข้อ 

- สื่อการสอนประเภทงานนำเสนอ 
(PowerPoint) 

- ใบงาน เรื่อง ทรงกลมท้องฟ้าและลูกโลก 
- ใบงาน เรื่อง พิกัดขอบฟ้า 
- google classroom 

ข้อที่ 2,3,4 การกำหนดเวลา
บนโลก 

10 - การตรวจใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบปรนัย

จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบ อัตนัย 

จำนวน 5 ข้อ 

- สื่อการสอนประเภทงานนำเสนอ 
(PowerPoint) 

- ใบงาน เรื่อง ตำแหน่งของดวงอาทิตย์บน
ทรงกลมฟ้า 

- ใบงาน เรื่อง พิกัดสุริยวิถี 
- ใบงาน เรื่อง เวลาสุริยคติ 
- ใบงาน เรื่อง เวลาดาราคติ 
- google classroom 

  5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที ่23 , 26 - 29 ธ.ค. 2565) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 1, 2, 3, 4, - ทรงกลมฟ้า 
- การกำหนดเวลาบนโลก 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเล ือก 
จำนวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 
 
  5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 5 การเคลื่อนที่ของดาว
เคราะห์ 

10 - การตรวจใบกิจกรรม 
- แบบทดสอบปรนัย

จำนวน 20 ข้อ 

- สื ่อการสอนประเภทงาน
นำเสนอ (PowerPoint) 

- ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของ
ดาวเคราะห์ 



 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

- แบบทดสอบ อัตนัย 
จำนวน 5 ข้อ 

- ใบงาน เรื่อง คาบดาราคติและ
คาบซินอดิก 

- ใบกิจกรรม เรื่อง  ตำแหน่ง
ในวงโคจรและมุมห่างของ
ดาวศุกร์ 

- ใบกิจกรรม เรื ่อง ตำแหน่ง
ปรากฏของดาวศุกร์ 

- ใบกิจกรรม เรื่อง ตำแหน่งใน
วงโคจรและมุมห่างของดาว
อังคาร 

- ใบกิจกรรม เรื ่อง ตำแหน่ง
ปรากฏของดาวอังคาร 

- google classroom 
ข้อที่ 6 ปรากฏการณ์ 

ทางดาราศาสตร์ 
15 - การตรวจใบกิจกรรม 

- แบบทดสอบปรนัย
จำนวน 20 ข้อ 

- แบบทดสอบ อัตนัย 
จำนวน 5 ข้อ 

- สื ่อการสอนประเภทงาน
นำเสนอ (PowerPoint) 

- วีดิทัศน์ เรื่อง การสังเกต
วัตถุท้องฟ้า 

- ใบกิจกรรม เรื่อง การ
สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า 

- ใบก ิจกรรม 18.3 เร ื ่อง 
ปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ยวก ับดาว
เคราะห์ 

- google classroom 

   

 

 

 



 
   

  5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อที่ 5,6 - การเคลื่อนที่ของดาว
เคราะห์ 

- ปรากฏการณ์ทางดารา
ศาสตร์ 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 

- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ 

   

  5.6 ชิ้นงาน (STEM) ชื่อชิ้นงาน พลังงานสะอาด 

หน่วยการเรียนรู้ 
หรือสาระการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัดหรือผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิน้งาน 

หมายเหตุ 
กำหนด 
ส่งงาน 

ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 13 1. ใบกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10 คะแนน 
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค  

5 คะแนน) 

24 ก.พ. 
2566 

 


