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ทีมส ำรวจอวกำศ 1 ภำรกิจ! 

ทีมส ำรวจอวกำศ  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี 1: ภำรกิจ! 
บทน ำ 
ในทีมส ำรวจอวกำศ นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมฝึกหัดเป็นนักบินอวกำศไทยรุ่นแรก พวกเขำ
จะต้องเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ และช่วยกันแก้ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นในอวกำศ และจ ำเป็นต้อง
ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอำวกำศแล้วเขียนรำยงำนกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ส่งให้ที่ปรึกษำองค์กร
อวกำศศึกษำ ในหน่วยกำรเรียนรู้นี้เน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม พัฒนำทักษะและเจตคติที่ดีต่อกำรท ำงำนกลุ่มให้
มีประสิทธิภำพ โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย กำรหักเหของแสง หลักกำร
เกิดภำพของเลนส์เว้ำและเลนส์นูน 
 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้ 2 คำบ เมฆ วิน และเอิร์ธ มำถึงหอดูดำวและพบกับ 
ดร.ซันนี่ ได้รับภำรกิจแรกคือ ให้ท ำงำนกลุ่มในกำรประดิษฐ์และทดสอบกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์
อย่ำงง่ำย ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้เริ่มจำกกำรน ำเสนอวิธีกำรที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่มนุษย์ใช้ในกำรศึกษำ
ท้องฟ้ำและประกฎกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ 

ค ำศัพท์ 
 กล้องโทรทรรศน์, เลนส์, จุดโฟกัส, เลนส์ใกล้ตำ 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
นักเรียนสำมำรถ  

• ท ำงำนร่วมกับสมำชิกในกลุ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

• อธิบำยวิธีกำรส ำรวจอวกำศได้ 

• ประดิษฐ์และเรียนรู้หลักกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำยได้  

กิจกรรมกำรเรียนรู ้              110 นำที 
 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ             20  นำท ี

แนะน ำบริบทของนักเรียน และอธิบำยวิธีกำรพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร์และทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม ซึ่งจะ

น ำไปประยุกต์ใช้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สุดท้ำยที่นักเรียนจะเป็นนักบินอวกำศไทยรุ่นแรก! 
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ทีมส ำรวจอวกำศ 1 ภำรกิจ! 
สไลด์ 1  แนะน ำหน่วยกำรเรียนรู้ใหม่กับนักเรียน 

สไลด์ 2  อธิบำยจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

สไลด์ 3-4  แนะน ำบริบทของตัวละครที่นักเรียนจะได้พบในหน่วยกำรเรียนรู้ ทีมส ำรวจอวกำศ คือ     
ดร.ซันนี่ นักดำรำศำสตร์ประจ ำหอดูดำวสิรินธร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 
ได้แก่ เมฆ วิน และเอิร์ธ ถ้ำคุณเคยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหน่วยค่ำยดำรำศำสตร์ 
นักเรียนของคุณจะคุ้นเคยกับตัวละครเหล่ำนี้ ในตอนนี้ ดร.ซันนี่ได้ท ำหน้ำที่ใหม่ คือ เป็นที่
ปรึกษำให้กับองค์กรอวกำศศึกษำ ท ำหน้ำที่สร้ำงโปรแกรมฝึกหัดและคัดเลือกนักบินอวกำศ 

สไลด์ 5   ดร.ซันนี่ มอบหมำยภำรกิจ ให้นักเรียนน ำเสนอวิธีกำรส ำรวจอำวกำศ 

สไลด์ 6  ใช้สไลด์นี้ช่วยแนะน ำนักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีกำรศึกษำอวกำศ ถ้ำพวกเขำคิดไม่
ออก แต่ถ้ำนักเรียนก ำลังคิดหรือระดมสมองอยู่ ไม่ควรแสดงสไลด์นี้จนกว่ำจะสิ้นสุด
กิจกรรม 

สไลด์ 7  เขียนแนวคิดที่นักเรียนเสนอทั้งหมดในห้องเรียนบนกระดำน โดยให้น ำเสนอทีละกลุ่ม ถ้ำ
เป็นแนวคิดหรือวิธีกำรใหม่ให้เขียนเพ่ิมบนกระดำน แต่ถ้ำเป็นแนวคิดหรือวิธีกำรที่ซ้ ำกัน 
ให้ท ำเครื่องหมำย ไว้หลังข้อควำมนั้น เมื่อน ำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วให้นับจ ำนวน
เครื่องหมำยแล้วเขียนไว้หลังวิธีกำรนั้นๆ 

สไลด์ 8  เขียนคะแนนส ำหรับแนวคิดหรือวิธีกำรแต่ละข้อ ถ้ำแนวคิดหรือวิธีกำรข้อไหนมีกลุ่มที่
น ำเสนอกลุ่มเดียวให้ 3 คะแนน ถ้ำน ำเสนอ 2 กลุ่มซ้ ำกันให้ 2 คะแนน ถ้ำซ้ ำกันมำกกว่ำ 2 
กลุ่มให้ 1 คะแนน ให้แต่ละกลุ่มรวมคะแนน แล้วชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด นั่นคือกลุ่ม
ที่เสนอแนวคิดหรือวิธีกำรที่ซ้ ำกับกลุ่มอ่ืนน้อยที่สุด โดยทั่วไปแล้วแนวคิดที่ดีจะมำจำกกำร
ระดมสมอง และเป็นควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ส ำหรับห้องเรียนวิทยำศำสตร์ กำรบันทึกคะแนน
ให้เป็นคะแนนของกลุ่ม 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ         30 นำท ี

นักเรียนประดิษฐ์และเรียนรู้หลักกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย 

สไลด์ 9  ให้นักเรียนประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำยโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ก ำหนดให้ นักเรียน
ทุกคนจะต้องมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ และรู้ว่ำในกำรประดิษฐ์
จะต้องใช้เลนส์ 2 อัน (อยู่ที่ปลำยสุดคนละด้ำนของตัวกล้อง) กำรเลื่อนหรือปรับต ำแหน่งของ
เลนส์เป็นกำรปรับโฟกัส ให้สำมำรถมองเห็นภำพได้ชัดเจน ไม่ควรบอกวิธีกำรประดิษฐ์ให้กับ
นักเรียน แต่ให้นักเรียนได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้กำรแก้ปัญหำ แล้วค่อยอธิบำยในภำยหลัง 
นักเรียนจะได้เรียนรู้จำกแนวคิดท่ีผิดพลำดและโอกำสที่ประสบควำมส ำเร็จง่ำยๆ ถ้ำศึกษำ
และท ำตำมข้ันตอนที่วำงแผนไว้ 
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ทีมส ำรวจอวกำศ 1 ภำรกิจ! 
สไลด์ 10 น ำเสนอสไลด์นี้ถ้ำนักเรียนในห้องคิดไม่ออกและต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป         30 นำท ี

นักเรียนอธิบำยหลักกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย 

สไลด์ 11 ให้นักเรียนเขียนแผนภำพแสดงหลักกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำยที่นักเรียน
ประดิษฐ์ขึ้น พร้อมทั้งเขียนค ำอธิบำยถึงส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังของกำรออกแบบกล้อง 

 

ขั้นขยำยควำมรู้          15 นำท ี

นักเรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ อธิบำยหลักกำรท ำงำนของกล้องโทรทรรศน์จริง 

สไลด์ 12 ให้นักเรียนอธิบำยหลักกำรท ำงำนของแต่ละองค์ประกอบของกล้องโทรทรรศน์ของจริง 
เปรียบเทียบกับกล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำยที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้น 

 

ขั้นประเมินผล          15 นำท ี

นักเรียนประเมินกำรท ำงำนกลุ่มของนักเรียนที่ร่วมกันประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่ำงง่ำย 

สไลด์ 13-14:  นักเรียนควรจะประเมินกลุ่มตัวเองได้ว่ำ กำรท ำงำนกลุ่มที่ดีนั้นควรท ำอย่ำงไร โดยใช้แบบ
ประเมินกำรท ำงำนกลุ่ม แล้วน ำเสนอข้อสังเกตที่พบในกำรท ำงำนกลุ่มในห้องเรียนที่ผ่ำน
มำ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน เพ่ือช่วยให้นักเรียนสำมำรถท ำงำนกลุ่มได้ดีขึ้นในครำว
ต่อไป แล้วยกตัวอย่ำงกลุ่มที่ดีที่สุด 3 -4 กลุ่ม เพ่ือชมเชย และเป็นแบบอย่ำงให้กลุ่มอ่ืนๆ 
ท ำตำม 

 

กำรประเมินผลโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
กำรประเมินผลย่อย 

ครูสำมำรถจะประเมินควำมรู้ของนักเรียนและควำมก้ำวหน้ำได้จำกแผนภำพองค์ประกอบของกล้อง
โทรทรรศน์ และกำรตอบค ำถำมเก่ียวกับหลักกำรท ำงำนขององค์ประกอบกล้องโทรทรรศน์จริง ในสไลด์ 11 
 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

ในกิจกรรมกลุ่ม  กำรแบ่งกลุ่มจะผสมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงๆกัน เพื่อให้นักเรียนเก่งสำมำรถ
ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่ำได้ 
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กำรเตรียมตัวส ำหรับบทเรียน 
 

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้ 

 ใบกิจกรรม1: เรื่อง กำรท ำงำนกลุ่ม 

  

เครื่องมือที่ใช้ 
 
 

ขั้นสร้ำงควำมสนใจ 
อินเตอร์เน็ตส ำหรับกำรเข้ำถึงวิดีโอ 

 

ขั้นส ำรวจและค้นหำ 
- แว่นขยำยหลำยๆ ขนำด 
- ไม้เมตรส ำหรับติดตั้งแว่นขยำย 
- หนังยำงส ำหรับรัดแว่นขยำยให้ติดกับไม้เมตร 

 

ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป 
- ไม่มี 

ขั้นขยำยควำมรู้ 
- ไม่มี 

ขั้นประเมินผล 
- ไม่มี 


