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แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวชิา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวชิา ว 30104 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6/1-3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ช่ัวโมง  1 หน่วยกติ 

 

ช่ือครู นายเอนก ประดิษฐพงษ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลยั ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำปทุมธำนี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาโลก ดำรำศำสตรแ์ละอวกำศ ว 30104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี......6/1-3........  ภาคเรียนที่...1....ปีการศึกษา........2564.......... 

 
สัปดาห์

ท่ี 

 
วนั 

เดือน ปี  

 
เน้ือหาท่ีเรียน 

ช่องทางในการเรียน วิธีการวดัผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัดใบ
งานช้ินงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ถา้เป็น
ช้ินงาน 

 

Online Onair Ondemand Onhand 

1 1-4 
มิ.ย. 
2564 

แนะน าวิธีเรียน การเขา้ใชห้้องเรียน
ออนไลน์ การรายงานตวัใน Face book 
Group การท าแบบทดสอบก่อนเรียนใน 
Google Classroom 

Google Meet  
Facebook Group 
 

     -   -การเขา้เรียน 
-การรายงานตวัและท า
แบบ 
ทดสอบก่อนเรียน 

Google 
Classroom 

3  

2 7-11 
มิ.ย. 
2564 

ก าเนิดเอกภพ   ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 1/1 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  

3 14-18 
มิ.ย. 
2564 

กาแลกซี ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 1/2 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 
Post test 

Google 
Classroom 

8  

4 21-25 
มิ.ย. 
2564 

สมบติัของดาวฤกษ ์
 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละร่วม
ตอบค าถามสดใน Google Meet   ดู
คลิปทบทวนและตอบค าถามตามใบ
งานใน Google Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 2/1 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  
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5 28 
มิ.ย.-2 
ก.ค. 
2564 

ก าเนิดและวิวฒันาการของดาวฤกษ ์ ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 2/2 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 
Post test 

Google 
Classroom 

8  

6 5-9 
ก.ค. 
2564 

ระบบสุริยะ 
โครงสร้างและปรากฏการณ์ของ
ดวงอาทิตย ์

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 3 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 
Post test 

Google 
Classroom 

8  

7 12-16 
ก.ค. 
2564 

เทคโนโลยอีวกาศกบัการส ารวจ
อวกาศ 
 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 4/1 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  

8 19-23 
ก.ค. 
2564 

เทคโนโลยอีวกาศกบัการ
ประยกุตใ์ช ้
 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 4/2 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 
Post test 

Google 
Classroom 

8  

9 26-30 
ก.ค. 
2564 

 
หยดุให้นกัเรียน สะสางภาระงาน 



 ๔ 
 

 

 

 

 

10 2-6 
ส.ค. 
2564 

ทรงกลมทอ้งฟ้า 
ระบบพิกดัขอบฟ้า   

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 5/1 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  

11 9-13 
ส.ค. 
2564 

ทรงกลมทอ้งฟ้า (ต่อ) 
ระบบพิกดัศูนยสู์ตร 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 5/2 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

4  

12 16-20 
ส.ค. 
2564 

ทรงกลมทอ้งฟ้า (ต่อ) 
เส้นทางการขึ้นตกของดวงอาทิตย์
และดวงดาว 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 5/3 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

4  

13 23-27 
ส.ค. 
2564 

ทรงกลมทอ้งฟ้า (ต่อ) 
เวลาสุริยคติ 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 5/4 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

4  
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14 30 
ส.ค.- 
3 ก.ย. 
2564 

ทรงกลมทอ้งฟ้า (ต่อ) 
เวลามาตรฐานสากล 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 5/5 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  

15 6-10 
ก.ย. 
2564 

ต าแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์ 
ต าแหน่งในวงโคจรและต าแหน่ง
ปรากฏของดาวเคราะห์วงใน 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 6/1 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

5  

16 13-17 
ก.ย. 
2564 

ต าแหน่งปรากฏของดาวเคราะห์(ต่ฮ) 

ต าแหน่งในวงโคจรและต าแหน่ง
ปรากฏของดาวเคราะห์วงนอก 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 6/2 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

4  

17 20-24 
ก.ย. 
2564 

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดาวเคราะห์ 

ฟังบรรยายประกอบสไลดแ์ละ
ร่วมตอบค าถามสดใน Google 
Meet   ดูคลิปทบทวนและตอบ
ค าถามตามใบงานใน Google 
Classroom 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

ใบงาน 6/3 -การเขา้เรียน 
-การตอบค าถามสด 
-การส่งงานใน 
Classroom 

Google 
Classroom 

4  
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18 27-28 
ก.ย. 
2564 

 

ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลาย
ภาค 
 

ดูคลิปสรุปเน้ือหาท่ีจะใชส้อบ
ปลายภาค 

 คลิปการสอน
ของครูเอนก 
ในช่อง youtube 
Anekonline 

   -  

18 29 ก.ย.-1 
ต.ค. 
2564 

สอบปลายภาค 15  

19 4-8 ต.ค. 
2564 

สอบปลายภาค   

                                รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 

 


