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ค าอธิบายรายวิชา 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว30107) 

 
 รายวิชาพื้นฐาน                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                  ภาคเรียนท่ี 1  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          จ านวน  1.0 หน่วยกิต              เวลา  40 ช่ัวโมง 
 
 

  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคล่ือนท่ีของทวีป 
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการเคล่ือนตัวของทวีป กระบวนการท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนท่ี 
ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคล่ือนท่ีของแผ่นธรณี การเปล่ียนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขา 
ไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกด าบรรพ์ การล าดับช้ันหิน ก าเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการ 
ของดาวฤกษ์ ก าเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและ 
อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ ์เนบิวลา แหล่งก าเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของ 
ดาวฤกษ์ การก าเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและ 
การโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ 
การอภิปรายการอธิบายและสรุป 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ ส่ือสารส่ิงท่ี 
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาส่ิงมีชีวิตอื่น เฝ้าระวังและพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ 
กับความเป็นสากล 
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ตัวชี้วัด   
  1. สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก  (ว 6.1 ม.4-6/1) 
 2. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีภาคของโลก (ว 6.1 ม.4-6/2) 
  3. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเล่ือน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด         

(ว 6.1 ม.4-6/3) 
  4. สืบค้นและอธิบายความส าคัญของปรากฏการณทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  ท่ีส่งผลตอส่ิงมี

ชีวิตและส่ิงแวดลอม (ว 6.1 ม.4-6/4) 
  5. ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบาย     การล าดับช้ันหินจากการวางตัวของช้ันหิน  ซากดึกด าบรรพ และโครงสราง 

ทางธรณีวิทยา  เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี (ว 6.1 ม.4-6/5) 
  6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา (ว 6.1 ม.4-6/6) 
  7. สืบค้นและอธิบายการเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ (ว 7.1 ม.4-6/1) 
  8. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว 7.1 ม.4-6/2) 
 9. สืบค้นและอธิบายการสง  และค านวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก (ว 7.2 ม.4-6/1) 
 10. สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในดานตาง ๆ (ว 7.2 ม.4-6/2) 
 11. สืบค้นและอธิบายการส่ง  และส ารวจอวกาศโดยใชยานอวกาศและสถานีอวกาศ (ว 7.2 ม.4-6/3) 
 
 รวมทั้งหมด   11  ตัวชี้วัด  
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                      โครงสร้างเวลาเรียน 
รายวิชา  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  รหัสวิชา ว30107   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 
ภาคเรียนที่  1        เวลาเรียน  40  ชั่วโมง/ภาค     
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์      จ านวน  1.0 หน่วยกิต  
 

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ 

เรียน 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

K P A 

1 โครงสร้างโลก 
  

ว 6.1 ม.4-
6/1 

1.1 การศึกษาโครงสร้าง
โลก 
1.2 การแบ่งโครงสร้างโลก 

สรุป mapping 4 

 
2 2 1 

2 โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 
 

ว6.1ม.4-6/2 
 

2.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อนของ
เวกเนอร์ 
2.2 หลักฐานและข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาท่ีสนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของทวีป 
2.3 กระบวนการที่ท าให้
เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่น
ธรณ ี
2.4 ลักษณะการเคลื่อนที่
ของแผ่นธรณี 

2.5 การเปลี่ยนลักษณะของ

เปลือกโลก 

- สรุป mapping 4 

 
2 2 1 

3 ปรากฏการณ์ทาง
ธรณี 
 

ว6.1ม.4-6/3 
ว6.1ม.4-6/4 
 

3.1 แผ่นดินไหว 

3.2 ภูเขาไหวระเบิด 
-น าเสนอผลงาน 
( กลุ่ม ) 

สรุป mapping 

6 

 
2 6 2 

4 ธรณีประวัติ 
 

ว6.1ม.4-6/5 
 

4.1 อายุทางธรณีวิทยา 

4.2 ซากดึกด าบรรพ์ 

4.3 การล าดับชั้นหิน 

สรุป mapping 4 

 
2 2 1 

5 เอกภพ 
 

ว 7.1 ม.4-
6/1 

5.1  เอกภพวิทยาในอดีต 

5.2  ก าเนิดเอกภพ 

5. 3  กาแล็กซี่ 

สรุป mapping 4 2 2 1 

6 ดาวฤกษ์ 
 
 

ว 7.1 ม.4-
6/2 

6.1 วิวัฒนาการของดาว
ฤกษ์ 
6.2 ก าเนิดและวิวัฒนาการ
ของดวงอาทิตย์ 
6.3 ความส่องสว่างและโชติ
มาตรของดาวฤกษ์ 
6.4 สีและอุณหภูมิผิวของ
ดาวฤกษ์ 
6.5 ระยะห่างของดาวฤกษ์ 
6.6 เนบิวลาแหล่งก าเนิด

สรุป mapping 4 

 
2 2 1 
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ดาวฤกษ์ 
6.7 ระบบดาวฤกษ์ 

6.8 มวลของดาวฤกษ์ 
7 ระบบสุริยะ 

 
ว 7.1 ม.4-
6/1 

7.1 ก าเนิดระบบสุริยะ 
7.2 เขตของบริวารดาว

เคราะห ์

7.3 ดวงอาทิตย์ 

-สรุป mapping 
 

4 

 
2 2 1 

8 เทคโนโลยีอวกาศ 
 
 

ว7.2ม.4-6/1 
ว7.2ม.4-6/2 
ว7.2ม.4-6/3 
 

8.1 กล้องโทรทศัน์ 
8.2 การขนส่งและการโคจร
ของดาวเทียม 
8.3 ระบบขนส่งอวกาศ 
8.4 การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ 

-สรุป mapping 
-สมุดเล่มเล็ก 

6 2 6 2 

สอบกลางภาค 2 20 
สอบปลายภาค 2 30 

รวม 40 16 24 10 

อัตราส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค  :   คะแนนปลายภาค =   70   :    30 
K     :     P     :     A =   66   :    24   :   10 

รวม            100     คะแนน 
 
 คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค =    25   คะแนน 

   สอบกลางภาค   =    20    คะแนน 
 คะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค =    25    คะแนน 

   สอบปลายภาค   =    30    คะแนน    
** ช้ินงาน/ภาระงาน  =    24  คะแนน 

 
รวม            100     คะแนน 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่...1....ปีการศึกษา....2560......ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....5.......  จ านวน...1.0....หน่วยกิต  เวลา....40...ชั่วโมง 
 

สัปดาห์ 
ที ่

วัน/เดือน/
ปี 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ 
/สาระการเรียนรู ้

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

การประเมินผล 

1-2  4 โครงสร้างโลก ศึกษาค้นคว้า 
บรรยาย 

 

อินเตอร์เนต 
คลิปวีดิโอ 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

3-5  6 โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

ทดลอง 
บรรยาย 

 
 

อินเตอร์เนต 
powerpoint 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน
ทดสอบ 

6-7  4 ปรากฏการณ์
ทางธรณีวิทยา 

ศึกษาค้นคว้า 
กระบวนการกลุ่ม  

ทดลอง 

อินเตอร์เนต 
 

Mapping 
น าเสนอผลงาน 
Powerpoint  
หรือแผ่นchart 

-ประเมิน
ชิ้นงาน/การ

น าเสนอ 
-ทดสอบ 

8-9  4 ธรณีประวัติ กระบวนการกลุ่ม  
บรรยาย 

คลิปวีดิโอ 
powerpoint 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

10  สอบกลางภาค 
11-12  4 เอกภพ ศึกษาค้นคว้า 

กระบวนการกลุ่ม  
บรรยาย 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

Powerpoint 
คลิปวีดิโอ 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

13-15  6 ดาวฤกษ์ -ศึกษาค้นคว้า 
-กระบวนการกลุ่ม  

บรรยาย 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

Powerpoint 
คลิปวีดิโอ 

 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

16-17  4 ก าเนิดระบบ
สุริยะ 

-ศึกษาค้นคว้า 
-กระบวนการกลุ่ม 

บรรยาย 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

Powerpoint 
คลิปวีดิโอ 

Mapping 
 

-ประเมินชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

18-19  4 เทคโนโลยี
อวกาศ 

-ศึกษาค้นคว้า 
-กระบวนการกลุ่ม 

บรรยาย 

ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

Powerpoint 
คลิปวีดิโอ 

Mapping 
สมุดเล่มเล็ก 

 

-ประเมนิชิ้นงาน 
-ทดสอบ 

20  สอบปลายภาค 
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   ข้อตกลงในการวัดและประเมินผล รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
1. รายละเอียดในการวัด-ประเมินผล 

อัตราส่วน  คะแนนระหว่างภาค  :  คะแนนปลายภาค      = .....70.......: ........30............... 
อัตราส่วน   คะแนน    K      :       P       :      A   =......66.....  : ....24...... : ....10..... 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชีว้ัด/ 

ผลการเรียนรู้ข้อที ่
เวลาที่ใช ้

(นาที/คร้ัง) 
ก่อนกลางภาค 25 -การทดสอบ 

-ประเมินการท า
กิจกรรม 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลการ
ท ากิจกรรม/ใบงาน/
ใบกิจกรรม/ผลงาน 

 ว 6.1 ม.4-6/1,   
 ว 6.1 ม.4-6/2,  
 ว 6.1 ม.4-6/3,  
 ว 6.1 ม.4-6/4,   
 ว 6.1 ม.4-6/5,   
 ว 6.1 ม.4-6/6 
ข้อ 1-6 

15 นาที ต่อ ครั้ง 

กลางภาค 20 การทดสอบ แบบทดสอบ ว 6.1 ม.4-6/1,   
 ว 6.1 ม.4-6/2,  
 ว 6.1 ม.4-6/3,  
 ว 6.1 ม.4-6/4,   
 ว 6.1 ม.4-6/5,   
 ว 6.1 ม.4-6/6 
ข้อ 1-6 

60 นาที ต่อ ครั้ง 

หลังกลางภาค 25 -การทดสอบ 
-ประเมินการท า
กิจกรรม 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลการ
ท ากิจกรรม/ใบงาน/
ใบกิจกรรม/ผลงาน 

ว7.1 ม.4-6/1,   
ว7.1 ม.4-6/2 
ว7.2 ม.4-6/1,  
 ว7.2 ม.4-6/2,   
 ว7.2 ม.4-6/3 
ข้อ 7-11 

15 นาที ต่อ ครั้ง 

ปลายภาค 30 การทดสอบ แบบทดสอบ ว7.1 ม.4-6/1,   
ว7.1 ม.4-6/2 
ว7.2 ม.4-6/1,  
 ว7.2 ม.4-6/2,   
 ว7.2 ม.4-6/3 
ข้อ 7-11 

60 นาที ต่อ ครั้ง 

**ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 
 
 
 
การประเมิน 

20 
 
 
 
 

คะแนน 

-powerpoint เรื่อง
ปรากฏการณ์ทาง
ธรณี 
(4 คะแนน) 
 
วิธีวัด 

แบบประเมินชิ้นงาน
และการน าเสนอ 
 
 
 
ชนิดของเครื่องมือ 

ว6.1ม.4-6/3 
ว6.1ม.4-6/4 
ข้อ 3-4 
 
 
ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ข้อที่ 

*จัดท า 1 เดือน 
*present15 
นาที ต่อ ครั้ง 

 
 
 
 

เวลาท่ีใช้ 
  -สมุดเล่มเล็กเรื่อง

เทคโนโลยีอวกาศ 
(4 คะแนน) 
 

 ว 7.2 ม.4-6/1 
ว 7.2 ม.4-6/2 
ว 7.2 ม.4-6/3 
ข้อ 9-11 

*3 เดือน 
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-การสรุป Mind 
map (16 คะแนน) 

ว 6.1 ม.4-6/1,   
 ว 6.1 ม.4-6/2,  
 ว 6.1 ม.4-6/3,  
 ว 6.1 ม.4-6/4,   
 ว 6.1 ม.4-6/5,   
 ว 6.1 ม.4-6/6 
ว7.1ม.4-6/1 
ว7.1ม.4-6/2 
ว7.2ม.4-6/1 
ว7.2ม.4-6/2 
ว7.2ม.4-6/3 
ข้อ 1-11 

*30 นาที  
ต่อ ครั้ง 

รวม 100 คะแนน 

 
2.ก าหนดภาระงาน 
ในการเรียนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ได้ก าหนดให้นักเรียนท ากิจกรรม/ ปฏิบัติงาน(ช้ินงาน)...3...ช้ิน ดังนี ้

ที่ ชื่องาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ข้อที ่
ประเภทงาน ก าหนดส่ง 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม เด่ียว 
1 บอร์ดความรู้ โลก ดาราศาสตร์และ

อวกาศ 
ว6.1ม.4-6/3 ว6.1ม.4-6/4 
ข้อ 3-4 

  ภายใน 15 ก.ค.60 

2 สมุดเล่มเล็กเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ว7.2ม.4-6/1 ว7.2ม.4-6/2 
ว7.2ม.4-6/3 ข้อ 7-11 

     18 ส.ค.60 

3 การสรุปMind map ว 6.1 ม.4-6/1, ว 6.1 ม.4-6/2,  
ว 6.1 ม.4-6/3,  
ว 6.1 ม.4-6/4,  ว 6.1 ม.4-6/5,  
ว 6.1 ม.4-6/6 
ว7.1 ม.4-6/2,ว7.1ม.4-6/1 
ว7.2ม.4-6/1 ว7.2ม.4-6/2 
ว7.2ม.4-6/3  ข้อ 1-11 

  ตลอดภาคเรียน 

หมายเหตุ  หากนักเรียนขาดส่งงาน....3......ช้ินจะได้รับผลการเรียน  “ร”  ในรายวิชานี้ 
 

 ลงชื่อ........................................ครูประจ าวิชา  ลงชื่อ......................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
          (นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์)                                         (นางวิไลลักษณ์  ตังสุรัตน์) 
 
 ลงชื่อ........................................รอง / ฝ่ายวิชาการ         ลงชื่อ.....................................ผู้อ านวยการ 
           (นางแก้วอุษา  ลีนานนท์)                           (นายมนตรี  พรผล) 
 
 
 
 
 
 
 


