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แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่ 7 
เรื่อง โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ               
รหัสวิชา ว33105   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6            จ านวนเวลา   2   ชั่วโมง 

 
1. สาระท่ี 3  วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ    
2. มาตรฐาน ว 3.1   เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ 
                          กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสมัพันธ์ภายในระบบสรุิยะ 
                          ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีวกาศ 
   ตัวชี้วัด 
 ม.6/9 อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย ์การเกิดลมสรุิยะ พายุสรุิยะ และสบืค้นข้อมูล 
วิเคราะห์น าเสนอปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัผลของลมสรุิยะ และพายุสุริยะที่มีตอ่โลก 
รวมทั้งประเทศไทย 
3. ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ระบบสรุิยะ 
4. สาระส าคัญ 
 โครงสร้างภายในดวงอาทิตย์แบ่งเป็น แก่น เขตการแผ่รงัส ีและเขตการพาความร้อน 
ส่วนช้ันบรรยากาศแบ่งเป็นช้ันโฟโตสเฟียร ์ช้ันโครโมสเฟียร ์และช้ันคอโรนา  ดวงอาทิตย์นอกจากจะ
แผ่พลงังานออกมาในรปูคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าในทุกความยาวคลื่น ยังปลอ่ยอนุภาคพลงังานสงูทีเ่รียกว่า
ลมสุริยะและพายสุุริยะ ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์บนดวงอาทติย์ เช่น การลุกจ้า การปล่อยก้อนมวล
จากคอโรนา และสง่ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

1. แบบฝึกหัด เรือ่ง โครงสร้างดวงอาทิตย ์
2. แสดงความเห็นเกี่ยวผลกระทบจากพายุสรุิยะทีม่ีต่อโลก 

6.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 6.1  ด้านความรู้ 

6.1.1 อธิบายโครงสร้างของดวงอาทิตย์ 
6.1.2 อธิบายลักษณะการเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ และผลกระทบต่อโลก 

 6.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
  6.2.1  เติมค าตอบเกี่ยวกับโครงสร้างของดวงอาทิตย์ได้ถูกต้อง 
  6.2.3  เขียนอธิบายความแตกต่างของลมสุริยะ พายุสุรยิะ และผลกระทบต่อโลกได้ 
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 6.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.3.1  มีวินัย      

6.3.2  ใฝ่เรียนรู ้     
6.3.3  มุ่งมั่นในการท างาน 

7.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
7.1  ความสามารถในการสื่อสาร     
7.2  ความสามารถในการคิด 
 7.2.1  ทักษะการส ารวจค้นหา 
 7.2.2  ทักษะการคิดวิเคราะห ์
 7.2.3  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ        
7.3  ความสามารถในการแก้ปญัหา 
7.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

8.  สาระการเรยีนรู้ 
 8.1 โครงสร้างของดวงอาทิตย์ 
 8.2 ปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ 
9.  สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 หนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สสวท. 
 9.2 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV15 ตอน โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ 
 9.3 แบบจ าลองโครงสร้างดวงอาทิตย์ 
 9.4 สื่อการสอนเรื่องโครงสร้างดวงอาทิตย์ ในรปูแบบ Microsoft PowerPoint 
 9.5 แผนภาพโปสเตอร์ดวงอาทิตย ์
10. กิจกรรมการเรียนรู ้    (ใช้รูปแบบการสอน SMILE Model) 

ขั้นท่ี 1 ส ารวจความต้องการและความรู้พ้ืนฐาน (Scan:S) 
 10.1 ครูให้นักเรียนสังเกตภาพถ่ายดวงอาทิตย์ แล้วให้นกัเรยีนบอกผลที่นักเรียนได้จากดวง
อาทิตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
 10.2 ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนอยากเรียนรู้ และท าความรู้จักเรือ่งอะไรเกี่ยวกบัดวง
อาทิตย์บ้าง ให้แสดงความเห็น 

ขั้นท่ี 2 สร้างแรงจูงใจ (Motive :M) 
 10.3 ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าข้างในดวงอาทิตย์มีอะไร ดวงอาทิตย์มีช้ัน หรือ
โครงสร้างหรือไม่  และพลงังานจากดวงอาทิตย์มาจากส่วนใดของดวงอาทิตย์ 
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10.4 ครูน าโมเดลดวงอาทิตย์จ าลองมาให้ดู  และให้นกัเรียนที่นั่งใกล้ๆ  ช่วยบอกสิง่ทีส่ังเกต
ได้จากโมเดลใหเ้พื่อนฟงั   

10.5 จากนั้นครูน านักเรียนไปเรียนรู้โครงสร้างดวงอาทิตย์จากโปสเตอร์  และสื่อการสอน 
Microsoft PowerPoint  พร้อมอธิบายสิ่งที่เกิดจากผลของพายุสุริยะและน าเสนอภาพแสงเหนือแสง
ใต้ แถบข้ัวโลกเหนือ และข้ัวโลกใต้ พรอ้มหนกัเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดจงึเกิดแถบข้ัวโลก 
ไม่เกิดได้ทั่วไป (พายุสรุิยะที่ถูกเปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์เคลื่อน ที่ผ่านบรรยากาศอันเว้ิงว้างของ 
ระบบสรุิยะ ในความที่เป็นสญุญากาศท าให้ พายุ สุริยะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกล่องลอยมาถึง
โลก แต่เมือ่เข้า ถึงช้ันบรรยากาศก็ต้องเจอกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ห่อหุ้มปกคลมุโลกเราอยู่ การจะ
แทรก ผ่านเข้ามาได้น้ันเป็นเรื่องยาก  เมื่อลมสุริยะกระทบเข้ากับแม่เหลก็ไฟฟ้า ที่แผป่กคลมุโลกเราก็
จะ ไม่สามารถทะลุผ่านเข้ามาได้แต่การประทะกันกลับท าให ้ลมสรุิยะซึง่มปีระจุด้วยน้ัน โคจรไปตาม
เส้นแรงแมเ่หล็กไฟฟ้าโลกและสามารถทะลผุ่านเข้าช้ันบรรยากาศโลกได้ ในบรเิวณข้ัวโลกเหนือและ
ใต้) 

ขั้นท่ี 3 ออกแบบความคิด (Idea :I) 
 10.6 ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลกระทบของพายุสรุิยะทีม่ีต่อ
โลกของเรา  และถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตรอ์ยากประดษิฐ์อะไรที่ช่วยลดผลกระทบหรืออปุกรณ์
ที่ช่วยศึกษาอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์บ้าง 

10.7 ครูแนะน าให้นักเรียนระดมความคิดกันในกลุ่มว่า กลุม่ตนเองจะประดิษฐ์อะไร โดยให้
ออกแบบสิง่ประดิษฐ์นั้นด้วยดินน้ ามัน  และน าเสนอความคิดต่อเพื่อนในหอ้ง 

ขั้นท่ี 4 สร้างเจตคติ (Love :L) 
10.8 ครูสอบถามนักเรียนว่านักเรียนมีความรูส้ึกต่อการเรียนรู้วันน้ีอย่างไร พอใจในผลงาน

ตนเองหรือไม่ โดยให้ชูแผ่นป้ายแสดงความรูส้ึกรูปอิโมจิ ใบหน้าแสดงความรู้สึก 
10.9 ครูแนะน าว่าผลกระทบจากพายุสุริยะและพลงังานจากดวงอาทิตย์ มีทั้งข้อดีข้อเสีย 

แล้วแต่เราจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน ์
ขั้นท่ี 5 ประเมินผล (Evaluate :E) 

 10.10 ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนี้อีกครั้งผ่าน DLTV15 เรื่อง โครงสร้างและ
ปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์เพิ่มเติม 
 10.11 ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง โครงสร้างดวงอาทติย์ผ่าน Google Form 
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11.  การประเมิน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีการวัดและการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ 
K: 1. อธิบายโครงสร้างของ
ดวงอาทิตย์ 
2. อธิบายลักษณะการเกิดลม
สุริยะ พายุสุริยะ และ
ผลกระทบต่อโลก 

1.ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง
โครงสร้างดวงอาทิตย์ใน 
Google Form 
2.ประเมินผลงานการออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์  

1.แบบฝกึหัดเรื่องโครงสร้าง
ดวงอาทิตย์ใน Google Form 
2.แบบประเมินผลงาน 

P: 1.เติมค าตอบเกี่ยวกบั
โครงสร้างของดวงอาทิตย์ได้
ถูกต้อง 
2. เขียนอธิบายความแตกต่าง
ของลมสุรยิะ พายุสรุิยะ และ
ผลกระทบต่อโลกได ้

1.ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง
โครงสร้างดวงอาทิตย์ใน 
Google Form 
2.การถามตอบ 

1.แบบฝกึหัดเรื่องโรงสร้างดวง
อาทิตย์ใน Google Form 
2.ประเมินความคิดเห็น และ
การตอบค าถาม 

A: มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการท างาน 

สังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะ
เรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
เกณฑ์การผ่าน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านความรู้ (K) 

23 18 – 23  13 – 17  8 - 12 1 – 7  
ด้านทักษะกระบวนการ(P) 
ด้านคุณลักษณะ ฯ (A) 12 10 – 12  7 – 9  4 – 6  0 – 3  
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รายละเอียดการประเมินผล 
1. การประเมินด้านความรู้ (K) 
 - ตรวจจากการตอบค าถามในแบบฝึกหัด  จ านวน 23 ข้อ 
  ตอบถูก  ได้ 1 คะแนน   ตอบผิด ได้ 0 คะแนน 
2. การประเมินด้านทักษะ (P)   
 - ประเมินผลงาน 
 
3. การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

คุณลักษณะ               
ที่ประเมิน 

เกณฑ์การคะแนน 
ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรงุ (1) 

มีวินัย -เข้าเรียนตรง
เวลาทุกครั้ง 
-ส่งงานครบตาม
ก าหนดเวลา 

-เข้าเรียนสาย
เป็นบางครัง้ 
-ส่งงานครบตาม
ก าหนดเวลา 

-เข้าเรียนสาย
บางครัง้ 
-ส่งงานครบ แต่
เลยก าหนดเวลา 

-เข้าเรียนสาย
เป็นประจ า 
-ขาดความ
รับผิดชอบในงาน 

ใฝ่เรียนรู ้ มีความพยายาม
ค้นคว้าและหา
ความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเอง 

มีความพยายาม
ค้นคว้าและหา
ความรู้เพิ่มเติม
ตามที่ครูบอก 

มีความพยายาม
ค้นคว้าและหา
ความรู้เพิ่มเติม
ตามที่ครูบอกแต่
ต้องคอยกระตุ้น 

ครูต้องคอย
กระตุ้นเตอืนให้
ไปค้นคว้าและ
ต้องเพื่อน
ช่วยเหลือ 

มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตั้งใจ รับผิดชอบ
ท างานที่ได้รบั
มอบหมายให้
ส าเร็จด้วยความ
อดทนเพื่อให้งาน
ออกมาดีทีสุ่ด 

ตั้งใจ รับผิดชอบ
ท างานที่ได้รบั
มอบหมาย แต่
เกิดความท้อแท้
บางครัง้ 

ท างานที่ได้รบั
มอบหมายจน
ส าเร็จ แต่งานไม่
สมบรูณ์ 

ไม่ตั้งใจท างานที่
ได้รับมอบหมาย 
และงานไมส่ าเร็จ 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
1.  ผลการจัดการเรยีนรู้ 

ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ..........................................................
 ด้านทักษะ/กระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ............ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ............................. 

2.  อุปสรรคและปัญหา 
........................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................ 

3.  แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ......................................... 

4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .......................................................... 

      ลงช่ือ ............................................ครูผูส้อน 
                                                                         (....................................) 
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สื่อการสอน 
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แบบประเมินผลงาน 
การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ 

 
กลุ่มท่ี ความพร้อมของผลงาน คามพร้อมของผู้บรรยาย ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม รวม 

12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

 
เกณฑ์การประเมิน 
1. ความพร้อมของผลงาน  ...โมเดลจ าลองสิง่ประดิษฐ์ส าเรจ็พร้อมน าเสนอ 
2. ความพร้อมของผู้บรรยาย ...การน าเสนอไม่ติดขัด ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ฟังเข้าใจง่าย มีการแสดงท่าทางประกอบการบรรยายให้ตรงกับข้อมลู 
3. ความคิดสร้างสรรค์ .... ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ 
4. ความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ... มีการช่วยเหลอืกันในการท างานจนส าเร็จ 
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