
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
เร่ือง : แรง                                                                                                                ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : แรงและการเคล่ือนท่ี                                                                              ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                      รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
     
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
   แรง ( Force ) หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหว้ตัถุต่างๆ เคล่ือนท่ี เช่น เม่ือออกแรงผลกัลูกฟุตบอลจะท าใหลู้ก
ฟุตบอลเคล่ือนท่ีไปในทิศทางนั้น ในระยะแรกลูกฟุตบอลจะเคล่ือนท่ีเร็วข้ึนแลว้จะเคล่ือนท่ีชา้ลงและในท่ีสุดจะ
หยดุน่ิง สาเหตุเน่ืองมาจากมีแรงตา้นการเคล่ือนท่ีของลูกฟุตบอล แรงน้ีเราเรียกวา่  แรงเสียดทาน  
  แรงเสียดทาน เป็นแรงชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากผวิสัมผสัของวตัถุ และมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุ ในธรรมชาติวตัถุท่ีหยดุน่ิง (สมดุล) หรือก า ลงัเคล่ือนท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแรงเสียดทาน ค่าของแรงเสียดทานจะ
เปล่ียนแปลงไปถา้มีการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน เช่น การขดัพื้นเรียบเป็นเงา การใชล้อ้เล่ือน การใส่ลวดลายท่ีพื้น
รองเทา้ การหล่อดอกยางรถยนต ์
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้ 4.2 : เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
    1. ทดลองและอธิบายการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 

2.  อธิบายหนา้ท่ีส่วนประกอบท่ีส าคญัของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์แรงท่ีเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้
2. นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการของแรงเสียดทานได ้
3. นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งวิธีการเพิ่มลดแรงเสียดทานได ้
4. นกัเรียนสามารถเสนอแนะการน าเอาแรงเสียดทาน การเพิ่มและการลดแรงเสียดทานไปใชใ้น

ชีวติประจ าวนัได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
  1. นกัเรียนสามารถส ารวจตรวจสอบการเกิดแรงชนิดต่างๆได ้
 2. นกัเรียนสามารถตรวจสอบทิศทางการเคล่ือนท่ีของแรงต่างๆได ้



ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

 1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
แรงและการเคลือ่นที่ 
 

 
 
 
      แรง ( Force ) หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหว้ตัถุต่างๆ เคล่ือนท่ี เช่น เม่ือออกแรงผลกัลูกฟุตบอลจะท าใหลู้กฟุตบอล
เคล่ือนท่ีไปในทิศทางนั้น ในระยะแรกลูกฟุตบอลจะเคล่ือนท่ีเร็วข้ึนแลว้จะเคล่ือนท่ีชา้ลงและในท่ีสุดจะหยดุน่ิง 
สาเหตุเน่ืองมาจากมีแรงตา้นการเคล่ือนท่ีของลูกฟุตบอล  
การเคลือ่นทีแ่บบต่างๆ ในชีวติประจ าวนั   
  1. การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม หมายถึง การเคล่ือนท่ีของวตัถุเป็นวงกลมรอบศูนยก์ลาง เกิดข้ึนเน่ืองจากวตัถุ
ท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ขณะนั้นมีแรงดึงวตัถุเขา้สู่ศูนยก์ลางของวงกลม เรียกวา่ แรงเขา้สู่
ศูนยก์ลางการเคล่ือนท่ี จึงท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมรอบศูนยก์ลาง เช่น การโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก 
  2. การเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวราบ  เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุขนานกบัพื้นโลก เช่น รถยนตท่ี์ก าลงัแล่น
อยูบ่นถนน 
       3. การเคล่ือนท่ีแนววถีิโคง้ เป็นการเคล่ือนท่ีผสมระหวา่งการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงและในแนวราบ 
แรงเสียดทาน    
  แรงเสียดทาน คือ แรงท่ีตา้นการเคล่ือนท่ีของวตัถุซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ เกิดข้ึนทั้งวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ี และจะมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  
  แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือ 
           1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุในสภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรง
กระท าแลว้อยูน่ิ่ง  
           2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุในสภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรง
กระท าแลว้เกิดการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 



การลดและเพิม่แรงเสียดทาน 
     การลดแรงเสียดทาน สามารถท าไดห้ลายวธีิ 
          1. การขดัถูผวิวตัถุใหเ้รียบและล่ืน 
          2. การใชส้ารล่อล่ืน เช่น น ้ามนั 
          3. การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น ลอ้ ตลบัลูกปืน 
          4. ลดแรงกดระหวา่งผิวสัมผสั เช่น ลดจ านวนส่ิงท่ีบรรทุกใหน้อ้ยลง 
          5. ออกแบบรูปร่างยานพาหนะใหอ้ากาศไหลผา่นไดดี้ 
     การเพิ่มแรงเสียดทาน สามารถท าไดห้ลายวธีิ 
          1. การท าลวดลาย เพื่อใหผ้วิขรุขระ 
          2. การเพิ่มผวิสัมผสั เช่น การออกแบบหนา้ยางรถยนตใ์หมี้หนา้กวา้งพอเหมาะ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
  1.1 ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
  1.2 ครูนกัเรียนตอบค าถามสั้น ๆ โดยครูใชค้  าถามต่อไปน้ี 

- เม่ือนกัเรียนเตะลูกบอล ลูกบอลจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร(แนวการตอบ ลูกฟุตบอลเคล่ือนท่ีไป
ขา้งหนา้ตามแรงท่ีเตะ) 

- เหตุใดลูกบอลจึงมีการเคล่ือนท่ีแบบนั้น(แนวการตอบ เพราะเราใชแ้รงในการส่งใหลู้กเคล่ือนท่ี
ออกไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ) 

- นกัเรียนเปิดหรือปิดประตูไดอ้ยา่งไร เหตุใดถึงเป็นอยา่งนั้น(แนวการตอบ เพราะผลกัประตูออก) 
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (60 นาท)ี 
  2.1 ครูน าลูกฟุตบอลหรือปิงปองมาแลว้โยนไปใหก้ลุ่มท่ี 1 จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ “ลูกฟุตบอลหรือลูก
ปิงปองไปอยูท่ี่กลุ่มท่ี 1 ไดอ้ยา่งไร (แนวการตอบ เพราะครูใชแ้รงโยนไปให)้” 
  2.2 ครูใหน้กัเรียนกลุ่มท่ี 1 ส่งลูกฟุตบอลหรือลูกปิงปองไปใหก้ลุ่มท่ี 2 โดยวธีิการอ่ืนๆท่ีไม่เหมือนกบัท่ีครู
ส่งใหใ้นคร้ังแรก (นกัเรียนอาจใชก้ารเตะ เป่า โยนข้ึนในแนวด่ิง เป็นตน้) 
  2.3 ครูใหน้กัเรียนส่งต่อไปเร่ือยๆ เวยีนกนัจนครบทุกกลุ่มแลว้ถามวา่ “แรงและการเคล่ือนท่ีของลูก
ฟุตบอลหรือลูกปิงปองท่ีแต่ละกลุ่มส่งใหก้นันั้นเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร (แนวการตอบ แตกต่างกนั บางกลุ่มใช้
แรงมาก บางกลุ่มใชแ้รงนอ้ย และทิศทางการส่งก็แตกต่างกนั คือ ตามแนวเส้นตรง ตามแนวเส้นโคง้ ตามแนวด่ิง 
เป็นตน้)” 
  2.4 ครูอธิบาย “แรง ( Force ) หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหว้ตัถุต่างๆ เคล่ือนท่ี เช่น เม่ือออกแรงผลกัลูกฟุตบอลจะ
ท าใหลู้กฟุตบอลเคล่ือนท่ีไปในทิศทางนั้น” 



  2.5 ครูถามวา่ “ในระยะแรกลูกฟุตบอลหรือลูกปิงปองจะเคล่ือนท่ีเร็วข้ึนแลว้จะเคล่ือนท่ีชา้ลงและในท่ีสุด
จะหยดุน่ิง ท่ีเป็นเช่นนั้นนกัเรียนคิดวา่เพราะเหตุใด (แนวการตอบ เพราะเพื่อนเอามือมารับใหว้ตัถุหยดุการ
เคล่ือนท่ี)” 
  2.6 ครูอธิบายต่อไปวา่ “การท่ีวตัถุหยดุการเคล่ือนท่ีเพราะสาเหตุเน่ืองมาจากมีแรงชนิดหน่ึงเรียกวา่ ตา้น
การเคล่ือนท่ีของวตัถุเกิดข้ึนและยงัมีแรงอีกชนิดหน่ึงช่ือวา่ แรงเสียดทาน คือ แรงท่ีตา้นการเคล่ือนท่ีของวตัถุซ่ึง
เกิดข้ึนระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุ เกิดข้ึนทั้งวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ี และจะมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัการ
เคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทานมี 2 ประเภท คือ 
           1. แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุในสภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรง
กระท าแลว้อยูน่ิ่ง  
           2. แรงเสียดทานจลน์ คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผิวสัมผสัของวตัถุในสภาวะท่ีวตัถุไดรั้บแรง
กระท าแลว้เกิดการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 
  2.7 ครูอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ในชีวติประจ าวนั   
   1. การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม หมายถึง การเคล่ือนท่ีของวตัถุเป็นวงกลมรอบศูนยก์ลาง เกิดข้ึน
เน่ืองจากวตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ แต่ขณะนั้นมีแรงดึงวตัถุเขา้สู่ศูนยก์ลางของวงกลม 
เรียกวา่ แรงเขา้สู่ศูนยก์ลางการเคล่ือนท่ี จึงท าใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมรอบศูนยก์ลาง เช่น การโคจรของดวง
จนัทร์รอบโลก 
   2. การเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวราบ  เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุขนานกบัพื้นโลก เช่น รถยนตท่ี์
ก าลงัแล่นอยูบ่นถนน 
        3. การเคล่ือนท่ีแนววถีิโคง้ เป็นการเคล่ือนท่ีผสมระหวา่งการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงและในแนวราบ” 
  2.8 ครูอธิบาย “แรงนอกจากจะท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีแลว้  ยงัท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ไดอี้กดว้ย” 
  2.9 ครูน าดินน ้ามนัมาให้นกัเรียนป้ันเป็นรูปต่างๆ แลว้ให้นกัเรียนเปล่ียนรูปร่างใหม่โดยวธีิการใดก็ได ้
(แนวการปฏิบติั นกัเรียนอาจใชแ้รงบีบ ดนั โยน ขวา้ง หรือทุบ เป็นตน้)  
 
3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (20 นาท)ี 
  3.1 ครูสรุปวา่ “แรงท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี โดยเปล่ียนจากหยดุน่ิงเป็นเคล่ือนท่ีหรือวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีอยูแ่ลว้เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน ชา้ลง หรือหยดุน่ิง  แรงนอกจากจะท าใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีแลว้  ยงัท า
ใหว้ตัถุเปล่ียนแปลงรูปร่างไดอี้กดว้ย เช่น  การบีบ  ทุบ   ดดั  ดึง  ดงัท่ีนกัเรียนเคยทดลองมาแลว้ 
ครูน าใบกิจกรรมเร่ืองแรงและการเคล่ือนท่ีมาให้นกัเรียนบนัทึก ดงัน้ี 
 
 
 



 
ใบกิจกรรมท่ี 1 

ช่ือ……………………………………..........................ชั้น...........................   เลขท่ี ………….. 
วนัท่ี…………เดือน……………………………………..พ . ศ .   ……………… 

แรงกบัการเคลือ่นที่ 
 

สนุกกบัการออกแรง 
 
ค าช้ีแจง    นกัเรียนดูภาพแลว้ตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นกัเรียนยกตวัอยา่งการออกแรงท่ีแตกต่างจากกิจกรรมในภาพมา 3 วธีิ 
1 ……………………………………………………………………………………… 
2 ……………………………………………………………………………………… 
3 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม วธีิการออกแรง 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
ใบกิจกรรมท่ี 2 

ช่ือ……………………………………..............................ชั้น................................   เลขท่ี ………….. 
วนัท่ี…………เดือน……………………………………..พ . ศ . ……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  
  

ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามภาพแลว้สังเกตการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี 

                  ของฟุตบอลและบนัทึกผลการท ากิจกรรม 

ภาพกจิกรรม การเปลีย่นแปลงการเคลือ่นที่ 
 

 

เตะลูกฟุตบอลท่ีก าลงัอยูน่ิ่ง 
………………………………………………………
………………………………… 

 

 

 

 

เตะลูกฟุตบอลไปในทิศทางเดียวกบั      
ลูกฟุตบอลท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี 
………………………………………………………
………………………………… 

 
 
 
 

 

เตะลูกฟุตบอลไปชนก าแพง 
………………………………………………………
………………………………… 

 
 
 

 
 

 

เตะลูกฟุตบอลไปใหเ้พื่อนรับ 
………………………………………………………
………………………………… 

 

 

แรงท าให้วตัถุเปลีย่นแปลงการเคลือ่นที่ 

 

 

 

 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหัสวชิา  ว31102            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
เร่ือง  แรงและการเคลือ่นที ่                                                                                  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                             ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน 
                                           (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์) 
                                                                                      วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


