
    
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  แรงลัพธ์                                     เวลา  3  ชั่วโมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
  ว 2.2 ป.5/1 อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกัน ที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่
วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   ป.5/2 เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุท่ีอยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 
   ป.5/3 ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุได้ (K)  
 2. ทำการทดลองเก่ียวกับการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุได้ (P)  
 3. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันได้ (P)  
 4. เขียนแผนภาพแสดงแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุได้ (P)  
 5. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A) 

สาระการเรียนรู้ 
 การหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่ง 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไป ที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุเดียวกันจึงมีผลทำให้วัตถุนั้น
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลัพธ์ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับการรวมแรงหลายแรงเป็นแรงเดียว 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 

กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
 2. ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักเรียนฟังว่า “หากมีตู้ 1 หลังอยู่ในห้องเรียน และนักเรียนต้องการ
เคลื่อนที่ให้ตู้ออกจากห้องไปที่หน้าเสาธง นักเรียนจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายอย่างไรให้สะดวกและรวดเร็วที่สุด” 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูตั้งคำถามดังนี้ 
  1) ถ้านักเรียนพาเพ่ือน ๆ ไปย้ายตู้ นักเรียนจะให้เพ่ือนช่วยดำเนินการอย่างไร (แนวตอบ ช่วยกันออก
แรงผลัก ดันและดึงตู้ให้เคลื่อนที่) 
  2) นักเรียนจะมีวิธีการออกแรงอย่างไรให้เคลื่อนตู้ได้เร็วขึ้น (แนวตอบ ช่วยกันออกแรงผลักหรือดึงไป
ในทางเดียวกัน) 
  3) นักเรียนสังเกตเห็นการออกแรงและการเคลื่อนที่ของตู้นั้นเป็นอย่างไร (แนวตอบ แรงที่กระทำและ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของตู้ไปในทิศทางเดียวกัน)  
 3. จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน 
 4. ครูให้นักเรียนอ่านสาระสำคัญและดูภาพจากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงใน
ชีวิตประจำวัน จากนั้นถามนักเรียนว่า ภาพนี้เกี่ยวข้องกับแรงอย่างไรบ้าง  (แนวตอบ เกี่ยวข้องกับแรงเสียด
ทาน ทำให้การเคลื่อนที่ช้าลง) 
 5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนคิดกิจกรรมคนละ 1 กิจกรรม เกี่ยวกับการใช้แรงในชีวิตประจำวัน และครู
สุ่มนักเรียน 3-4 คน ออกมาเขียนกิจกรรมที่นักเรียนคิดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมที่เพ่ือนเขียนบนกระดานใช้แรงอะไร  
 6. จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพในหน้าบทที่ 1 แรงลัพธ์ จากหนังสือเรียน แล้วถามคำถามสำคัญประจำ
บทว่า แรงลัพธ์คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอธิบาย (แนวตอบ แรงลัพธ์ คือ 
ผลรวมของแรงตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไปที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุเดียวกัน จึงมีผลทำให้วัตถุนั ้นเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนทีไ่ปตามผลของแรงลัพธ์) 
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 



ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
 1. ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 1 จากหนังสือเรียน โดยครูเป็นผู้อ่าน
นำและให้นักเรียนอ่านตาม 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมนำสู่การเรียน โดยอ่าน
สถานการณ์จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันตอบคำถามทั้ง 3 ข้อ โดยเขียนคำตอบลงในสมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 และนำเสนอคำตอบของกลุ่มหน้าชั้นเรียน เพื่ออภิปรายและสรุปคำตอบร่วมกัน 
ดังนี้ 
  1) หากทีมสีฟ้าและทีมสีแดงดึงเชือกด้วยแรงที่เท่ากัน เชือกจะเคลื่อนที่หรือไม่ เพราะอะไร (แนวตอบ 
ถ้ามีการกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้ามโดยค่าของแรงเท่ากัน จะทำให้เชือกไม่เคลื่อนที่)  
 2) หากกรรมการให้ทีมสีแดงเพิ่มสมาชิกได้อีก 2 คน ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร เพราะอะไร (แนวตอบ 
เชือกจะเคลื่อนที่มาทางทีมสีแดง เพราะทีมสีแดงมีผลรวมหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันมากกว่าสีฟ้า) 
 3) หากต้องการทำให้เชือกมีการเคลื่อนที่ไปทางฝั่งทีมสีฟ้า นักเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไร (แนวตอบ 
เพิ่มสมาชิกให้ทีมสีฟ้ามากกว่าทีมสีแดง เพราะทีมสีฟ้าจะได้มีผลรวมหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน
มากกว่าแดง)  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 3. ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันศึกษาข้อมูลและภาพเกี่ยวกับแรงลัพธ์และแรง จากหนังสือเรียน 
จากนั้นตั้งคำถามว่า กิจกรรมใดบ้างที่ต้องออกแรงหลายแรงร่วมกัน เพ่ือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ แล้วขออาสาสมัคร
นักเรียนตอบคำถาม 2-3 คน (แนวตอบ เช่น การเข็นรถยนต์ การยกของ) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
 4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า “การออกแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน จะมีค่าเท่ากับ
แรงเพียงแรงเดียว ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงนี้ เรียกว่า แรงลัพธ์” 
 5. ครูให้นักเรียนดูภาพเด็กกำลังเป็นรถจากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเกี่ยวกับภาพว่า “จากภาพเด็ก 
1 คนเข็นรถ กับเด็ก 2 คนเข็นรถ แรงที่ทำให้รถเคลื่อนที่จะแตกต่างกัน เด็ก 2 คนช่วยกันเข็นรถย่อมมีแรง
กระทำต่อรถมากกว่าจึงทำให้รถเคลื่อนที่เร็วกว่า เพราะแรงของเด็ก 2 คนที่กระทำต่อรถในทิศทางเดียวกัน
เท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั้น”  
 6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน
เท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองแรงนั้นจริงหรือไม่ อย่างไร  
(แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
 7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มทำการทดลองและอธิบายเรื่อง การหาแรงลัพธ์ 
โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 1 การหาแรงลัพธ์ ตอนที่ 1 โดยศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรม
จากหนังสือเรียน โดยให้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  



   1) ให้แต่ละกลุ่มนำดินน้ำมันใส่ถุงพลาสติกหูหิ้ว แล้วนำมาเกี่ยวที่ตะขอของเครื่องชั่ง สปริง
และถือเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง จากนั้นอ่านค่าของแรงและบันทึกผลลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5  
   2) ชั่งน้ำหนักของถุงก้อนหินอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ใช้เครื่องชั่งสปริง 2 เครื่อง โดยนำหูหิ้วของ
ถุงพลาสติก เกี่ยวที่ตะขอเครื่องชั่งข้างละหู และให้ถือเครื่องชั่งสปริงในแนวดิ่ง เพ่ืออ่านค่าของแรงและ บันทึก
ผล  
   3) ร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปผลการทดลอง    
 8. ครูให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 2 โดยศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมในหนังสือเรียน 
และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและบันทึกผลลงในในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 

ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 
 1. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยจับสลากหมายเลขกลุ่ม จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอตามลำดับ  
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทดลอง ตอนที่ 1 จนได้ข้อสรุปว่า การใช้เครื่องชั่ง
สปริง 1 เครื่อง ชั่งสิ่งของจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับผลรวมค่าของแรงที่อ่านได้ จากการใช้เครื่องชั่งสปริง 2 
เครื่อง ชั่งสิ่งของ ดังนั้น แรง 2 แรง ที่มีทิศทางเดียวกัน จะมีแรงลัพธ์เพียงแรงเดียว ซึ่งเป็นผลรวมของแรงทั้ง
สองแรงนั่นเอง  
 3. จากนั้นให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม จนได้ข้อสรุปว่า แรงลัพธ์ คือ ผลรวม
ของแรงตั้งแต่ 2 แรงขึ้นไป ที่ร่วมกันกระทำต่อวัตถุเดียวกัน จึงมีผลทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไป
ตามผลของแรงลัพธ์  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นสอน 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแรงลัพธ์ วิธีการหาแรงลัพธ์ และการใช้ประโยชน์จากแรงลัพธ์ จาก
หนังสือเรียน  
 2. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์เพิ่มเติมจากสื่อดิจิทัลใน
หนังสือเรียน โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง วิธีหาแรงลัพธ์  
 3. ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลมาอภิปรายและร่วมกันสรุปภายในชั้นเรียน โดยให้ครู
คอยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง  
 4. ครูอธิบายเสริมให้นักเรียนเข้าใจเพ่ิมเติมว่า “ในการวัดแรงนั้น นักเรียนสามารถใช้เครื่องชั่งสปริงวัด
ค่าของแรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตัน (โดยมีการเรียกหน่วยของแรงตามชื่อของ เซอร์ ไอแซก นิว
ตัน)”  



 5. นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 
 6. ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านมาจากหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทที่ 1 แรงลัพธ์ โดยสุ่มเรียกชื่อนักเรียนให้ออกมาเล่าว่า ตนเองได้รับ
ความรู้อะไรบ้าง 
 7. นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง แรงลัพธ์ โดยเขียนเป็นแผนผังความคิดลงในสมุดประจำตัว  
 8. นักเรียนทำกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 9. นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะบทที่ 1 จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล)  
 10.  ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจาก
หนังสือ-เรียน ออกแบบและประดิษฐ์กระถางแขวนสำหรับปลูกพืช และนำเสนอแนวคิดในการออกแบบให้
เกี่ยวข้องกับแรงลัพธ์ โดยนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรูปแบบที่น่าสนใจ (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียนโดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

ขั้นสรุป 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงลัพธ์  
 2. ครูสรุปเพิ่มเติมอีกว่า ในชีวิตประจำวันของเรามีการนำแรงลัพธ์มาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น       
การปั่นจักรยานพ่วง การใช้สุนัขลากเลื่อน ซึ่งเกิดจากแรงหลายแรงที่กระทำทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง
ของแรง และถ้าผลของแรงลัพธ์ที่มีค่าเป็นศูนย์ ก็จะทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เช่นกัน 
 3. ให้นักเรียนดูตารางตรวจสอบตนเองจากหนังสือเรียน จากนั้นถามนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
รายการข้อ 1-5 จากตาราง เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนหลังจากการเรียน หาก
นักเรียนคนใดตรวจสอบตนเองโดยให้อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง ให้ครูทบทวนบทเรียนหรือหากิจกรรมอื่นซ่อม
เสริม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความใจในบทเรียนมากขึ้น 
 

ขั้นประเมิน 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 

1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  

2. ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน 
3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 การหาแรงลัพธ์ในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์  
5. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  



6. ครูตรวจผลการทำแผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับแรงลัพธ์ในสมุด  
7. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมท้าทายการคิดข้ันสูงในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
8. ครูตรวจผลการทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะบทที่ 1 ในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5    
9. ครูตรวจสอบชิ้นงาน/ผลงานกระถางแขวนสำหรับปลูกพืช และนำเสนอชิ้นงาน/ผลงานกระถางแขวน

สำหรับปลูกพืช   
การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินก่อนเรียน 
     - แบบทดสอบก่อน
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
แรงในชีวิตประจำวัน 

 
- ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน หน่วยการเรียนรู้  
ที่ 5 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 

ประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1) กิจกรรมนำสู่การเรียน 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 

หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

2) ผลบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1 การหาแรง
ลัพธ์ 

 
- ตรวจสมุดประจำตัว 

หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

 
- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

3) กิจกรรมหนูตอบได้ - ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- สมุดประจำตัว หรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 เล่ม 

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

4) แผนผังความคิดสรุป
เรื่อง แรงลัพธ์ 

-ตรวจสมุดประจำตัว - ตรวจสมุดประจำตัว - ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

5) กิจกรรมท้าทายการคิด
ขั้นสูง 

- ตรวจแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5   

- ร้อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์ 

6) กิจกรรมฝึกทักษะ บทที่ 
1 

- ตรวจสมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 

- สมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ 
ป.5 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 

7) กิจกรรมสร้างสรรค์
ผลงาน 

- ตรวจชิ้นงานกระถาง
แขวนสำหรับปลูกพืช 

- ชิ้นงานกระถางแขวน
สำหรับปลูกพืช 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
8) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ  

  ผลงาน 
- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

9) พฤติกรรมการ 
 ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

10) พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

11) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
  และมุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน 
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน 
3. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในชีวิตประจำวัน 
4. วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที ่ 1 เช่น โต๊ะเรียน ดินน้ำมัน กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ 

ถุงพลาสติกหูหิ้ว เครื่องชั่งสปริงแบบแขวน  
5. วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
6. QR Code เรื่อง วิธีหาแรงลัพธ์ 
7. สมุดประจำตัว 

 แหล่งการเรียนรู้ 
    1) ห้องเรียน 
    



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................................................. .................... 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
........................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................ 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................... ............................................  

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................................................................... ........... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง  แรงเสียดทาน                                              เวลา  3  ชัว่โมง 
           ครูผู้สอน อ.นฤมล หลายประเสริฐพร 
********************************************************************************** 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   
        ว 2.2 ป.5/3 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่ อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน              
เชิงประจักษ ์
   ป.5/4 เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที ่อยู ่ในแนวเดียวกันที ่กระทำต่อว ัตถุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ (K) 

2. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ (P) 
3. ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ตลอดเวลา (A) 

 สาระการเรียนรู้ 
 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพ่ือต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุสองชิ้น โดยผิววัตถุหนึ่งต้านทานการเคลื่อนที่
ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่ง ซึ่งแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ๆ แรงเสียดทานมีผลทำให้
วัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่เกิดการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง 
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3.  มุ่งม่ันในการทำงาน 
4. กล้าแสดงออก 



กิจกรรมการเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
ชั่วโมงที่ 1 
ขั้นนำ 
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
 1. ครูทักทายกับนักเรียนและครูถามคำถามกระตุ ้นความคิดว่า ในชีวิตประจำวันนักเรียนคิดว่า
กิจกรรมใดบ้างที่จะทำให้เกิดแรงเสียดทาน ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น (แนวตอบ เช่น การเข็นรถ 
การเดิน การปั่นจักรยาน)  
 2. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ให้ออกมาโยนบอลให้กลิ้ งลงไปบนพื้นที่เป็นสนามหญ้า และโยน
บอลให้กลิ้งลงไปบนพื้นที่เป็นสนามปูนซีเมนต์เรียบ ๆ ด้วยแรงเท่า ๆ กัน แล้วครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย ดังนี้ 
   1) ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร 
   2) ลูกบอลที่กลิ้งไปกับพ้ืนหญ้าและพ้ืนปูนซีเมนต์แตกต่างกันอย่างไร 
   3) ลูกบอลลูกใดหยุดก่อน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  
 3. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามและตอบคำถามตามความเข้าใจของนักเรียน 
โดยครูคอยช่วยเสริมคำตอบของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น  
 4. ครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

ขั้นสอน 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) 
  1. ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพจากหนังสือเรียน บทที่ 5 แรงเสียดทาน แล้วให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันว่า การปั่นจักรยานเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตามความเข้าใจของตนเอง (โดยให้อธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน)  
 2. ครูถามนักเรียนว่า ทราบหรือไม่ว่าแรงเสียดทานหมายถึงอะไร แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงความ
คิดเห็น  (แนวตอบ แรงเสียดทาน คือ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด โดยเป็นแรงที่ต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ซึ่งแรงเสียดทานเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสกันระหว่างผิวของวัตถุกับพื้นผิวที่วัตถุเคลื่อนที่
ไป)  
 3. ครูให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในบทที่ 5 จากภาพในหนังสือเรียน โดยครูสุ่ม
เลือกตัวแทนหรือขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นผู้อ่านนำและให้เพื่อนคนอื่น ๆ 
อ่านตาม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล)  
 4. ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียน กลุ ่มละ 3-4 คน (เก่ง-กลาง-อ่อน) จากนั ้นให้แต่ละกลุ ่มร่วมกันศึกษา
สถานการณ์ที่กำหนดในกิจกรรมนำสู่การเรียนจากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันตอบคำถามโดยเขียนคำตอบลงใน



สมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 และนำเสนอคำตอบของกลุ่มหน้าชั้นเรียน เพื่ออภิปรายและ
สรุปคำตอบร่วมกัน จากคำถาม ดังนี้ 
  1) นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดตั้มจึงปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายได้ยากลำบาก  (แนวตอบ เพราะพ้ืน
ทรายมีลักษณะของผิวสัมผัสหยาบ ขรุขระ และทำให้ล้อบางส่วนจม จึงทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อ
รถจักรยานกับพ้ืนทราย และทำให้ปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายได้อย่างยากลำบาก)  
  2) หากนักเรียนมีโอกาสได้ปั่นจักรยานผ่านพื้นทรายจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับตั้ มหรือไม่ เพราะ
อะไร (แนวตอบ เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับตั้ม เพราะการปั่นจักรยานบนพื้นทรายที่มีผิวสัมผัสที่หยาบและล้อ
บางส่วนจมลงไปในพื้นทราย ทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อรถจักรยานกับพื้นทรายจึงทำให้ปั่นจักรยาน
ผ่านพ้ืนทรายได้ยาก)  
  3) การปั่นจักรยานผ่านพื้นคอนกรีตกับพื้นทรายมีความแตกต่างกันอย่างไร (แนวตอบ พื้นทรายมี
ลักษณะของผิวสัมผัสหยาบและขรุขระ จึงทำให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่าพ้ืนคอนกรีตที่มีลักษณะของผิวสัมผัส
ไม่หยาบและไม่ขรุขระเท่ากับพื้นทราย จึงทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย)  
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคำตอบที่ถูกต้อง (หมายเหตุ : 
ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
 
ชั่วโมงท่ี 2 
ขั้นสำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

6. ครูถามนักเรียนว่า มีนักเรียนคนใดเคยลากของบนไม้กระดานเรียบ ๆ หรือบนพ้ืนถนนที่ขรุขระบ้าง
หรือไม่ ถ้ามี ให้นักเรียนคนนั้นกล่าวออกมาบอกความรู้สึกว่าขณะที่ลากของรู้สึกอย่างไร  

7. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับแรงเสียดทานว่า แรงเสียดทานเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างวัตถุ 2 ชนิด 
ดังนี้ ถ้าผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิด เรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อย ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่าย 
 ถ้าผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิด ไม่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานมาก ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยาก 

8. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลและดูภาพในหนังสือเรียน จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุด 
ดังนี้  
             1) จากภาพต่าง ๆ ในหนังสือเป็นเหตุการณ์ใดบ้าง  (แนวตอบ เด็กเตะฟุตบอล เด็กเข็นรถของเล่น 
เด็กเล่นสไลเดอร์ เด็กเล่นสเกตบอร์ด เด็กเล่นสกี)  
             2) นักเรียนคิดว่า กิจกรรมในภาพ เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ (แนวตอบ เกี่ยวข้อง เพราะแรง
เสียดทานเกิดจากการสัมผัสระหว่างผิวของวัตถุกับพ้ืนผิวที่วัตถุเคลื่อนที่ไป โดยมีทิศทางของแรงตรงกันข้ามกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และทุกกิจกรรมในภาพเกิดแรงเสียดทาน)  
             3) นักเรียนคิดว่า กิจกรรมในชีวิตประจำของเราเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร (แนว
ตอบ เกี่ยวข้อง เพราะการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเรามักมีแรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การถือแก้ว จะเกิดแรงเสียดทานขึ้นระหว่างมือกับแก้ว) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล)  



9. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 3-4 คน (เก่ง-กลาง-อ่อน) โดยใช้กลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้น
ศึกษากิจกรรมที่ 1 ลักษณะของแรงเสียดทาน ตอนที่ 1 จากหนังสือเรียน โดยครูให้ช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สำหรับทำกิจกรรมให้ครบ  

10. ครูอธิบายจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมและขั้นตอนในการทำกิจกรรมและระบุปัญหาการ
ทดลองดังนี้ ชนิดของผิวสัมผัสมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่  

11.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งสมมติฐานและทำการทดลองตามขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 ตามขั้นตอน
ให้ครบถ้วน แล้วบันทึกผลการทดลองลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

12.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนการทดลองและร่วมกันทำกิจกรรมที่ 1 ลักษณะของแรงเสียด
ทาน ตอนที่ 2 จากหนังสือเรียน และปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนให้ครบถ้วน แล้วบันทึกผลการทดลองลงใน
สมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

13.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำ
ต่อวัตถุลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  

14.  สมาชิกภายในกลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรมที่ 1 เพื่อเตรียมนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explain) 

1. นักเรียนทุกกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลการทดลองของกิจกรรมที่ 1 ลักษณะของแรงเสียดทานหน้า
ชั้นเรียนทีละกลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมจนได้ข้อสรุป ดังนี้ 

เมื่อปล่อยลูกปิงปองกลิ้งลงมาตามแผ่นกระดาษแข็งและกลิ้งไปบนพ้ืนห้องที่เรียบ ลูกปิงปองจะกลิ้งได้
ระยะทางไกลกว่า การที่ลูกปิงปองกลิ้งลงมาตามแผ่นกระดาษแข็งและกลิ้งต่อบนผ้าขนหนูไปได้ไม่ไกลเท่ากับ
บนพื้น เพราะว่าขนาดของแรงเสียดทานบนพื้นห้องน้อยกว่าบนผ้าขนหนู ทำให้ลูกปิงปองที่กลิ้งบนพื้นห้องไป
ได้ไกลกว่า นั่นแสดงให้เห็นว่า ขนาดของแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสของวัตถุด้วย  

2. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนฟังอีกครั้ งเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนว่า ถ้า
ผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ชนิด เรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อย ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่าย แต่ถ้าผิวสัมผัสของวตัถุ
ทั้ง 2 ชนิด ไม่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานมาก ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยาก ครูคอยสังเกตการทำกิจกรรมของ
นักเรยีนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด พร้อมกับคอยให้คำแนะนำกับนักเรียนที่มีข้อสงสัยระหว่างการทำกิจกรรม  
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 

3.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมจนได้ข้อสรุป ดังนี้ แรงเสียดทานเป็ น
แรงที่ต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและลักษณะพ้ืนผิวสัมผัสของวัตถุ 
 
 
 
 



ชั่วโมงท่ี 3 
ขั้นสอน 
ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
 1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของแรงเสียดทาน และสังเกตแผนภาพการแสดงการเกิด      
แรงเสียดทานระหว่างพ้ืนผิวของลูกบอลกับพื้นสนามหญ้า จากหนังสือเรียน  
 2. ครูขออาสานักเรียนออกมา 1 คน เพื่อที่จะทำการสาธิตการเตะรับลูกบอลในพ้ืนสนามให้เพ่ือน ๆ ดู
ว่า สิ่งที่นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียนนั้นเป็นจริงหรือไม่  
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายภาพแสดงการเกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวลูกบอลกับพื้นสนามหญ้าและ
การสาธิตการเตะรับลูกบอลในพื้นสนาม โดยครูคอยช่วยเสริมและอธิบายในประเด็นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ ดังนี้ การที่นักเรียนเตะลูกบอลไปข้างหน้าในพ้ืนสนาม ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่สิ่งที่จะทำ
ให้เกิดแรงเสียดทานพื้นผิวของลูกบอลกับพื้นผิวของพื้นสนามสัมผัสกัน ซึ่งจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงหรือ
หยุดการเคลื่อนที่  
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานเพ่ิมเติมจากสื่อดิจิทัลในหนังสือเรียน โดยใช้
โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน จากหนังสือเรียน ดังนี้ น้ำหนักหรือแรงกด
ของวัตถุที่กดลงบนพ้ืน ถ้าน้ำหนักหรือแรงกดของวัตถุมาก จะเกิดแรงเสียด-ทานมาก แต่ถ้าน้ำหนักหรือแรงกด
ของวัตถุน้อย จะเกิดแรงเสียดทานน้อย ลักษณะของพ้ืนผิวสัมผัส ถ้าพ้ืนผิวเรียบก็จะเกิดแรงเสียดทานน้อย แต่
ถ้าพ้ืนผิวไม่เรียบก็จะเกิดแรงเสียดทานมาก ผลของแรงเสียดทานที่เกิดข้ึน จะทำให้การเดินไม่ลื่น เนื่องจากเกิด
แรงเสียดทานระหว่างรองเท้ากับพื้นผิวที่เดิน 
 5. ครูให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานมาอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
ของแรงเสียดทาน ผลของแรงเสียดทานที่มีต่อวัตถุ และร่วมกันสรุปภายในชั้นเรียนโดยให้ครูคอยอธิบาย
เพ่ิมเติมในส่วนที่บกพร่อง  
 6. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมหนูตอบได้จากหนังสือเรียน ลงในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 ดังนี้ 
     1) แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด เพราะอะไร (แนวตอบ ลักษณะของพ้ืน
ผิวสัมผัส เพราะถ้าพื้นผิวเรียบก็จะเกิดแรงเสียดทานน้อย แต่ถ้าพื้นผิวไม่เรียบก็จะเกิดแรงเสียดทานมาก และ
นำหนักของวัตถุ เพราะวัตถุมีน้ำหนักน้อย แรงกดที่กระทำต่อพื้นผิวจะมีน้อย ทำให้แรงเสียดทานน้อย แต่ถ้า
วัตถุมีน้ำหนักมาก แรงกดที่กระทำต่อพ้ืนผิวจะมีมาก ทำให้แรงเสียดทานมาก)  
     2) ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานมา 2 กิจกรรม (แนวตอบ เช่น เด็กเตะฟุตบอล 
เด็กเข็นรถของเล่น เด็กเล่นสไลเดอร์ เด็กเล่นสเกตบอร์ด เด็กเล่นสกี)  
     3) การเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กับพื้นผิวสัมผัสหรือไม่ อย่างไร (แนวตอบ มี เพราะถ้าพ้ืน
ผิวสัมผัสเรียบ การเคลื่อนที่ของวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ดี แต่ถ้าพื้นผิวสัมผัสไม่เรียบ การเคลื่อนที่ของวัตถุจะ
เคลื่อนที่ช้าลง)  



     4) นักเรียนคิดว่า การแตะลูกบอลด้วยแรงที่เท่ากันบนพื้นซีเมนต์กับสนามหญ้าที่แห้ง การเตะ      
ลูกบอลที่บริเวณใดจะทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด เพราะอะไร (แนวตอบ เด็กเตะฟุตบอลไปบนพ้ืน
ซีเมนต์ เพราะบนพื้นซีเมนต์เป็นพื้นผิวเรียบทำให้พื้นผิวลูกบอลที่มาสัมผัสเกิดแรงเสียดทานน้อย จึงทำให้ลูก
บอลไปไกลกว่าการเตะลูกบอลที่สนามหญ้าที่แห้ง เพราะพ้ืนผิวไม่เรียบก็จะเกิดแรงเสียดทานมาก) 

ขั้นสรุป 
 1. ครูสุ่มนักเรียนตามเลขที่ 5-6 คน ให้ออกมาอธิบายความรู้เกี่ยวกับผลของแรงเสียดทานที่มีต่อ
วัตถุ จากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องร่วมกันสรุปความรู้ 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับข้อดีและข้อเสียของแรงเสียดทาน ดังนี้ 
    - ข้อดี แรงเสียดทานระหว่างรองเท้ากับพ้ืนทำให้เราเดินหรือวิ่งไปได้ ถ้าแรงเสียดทานน้อยจะทำ
ให้ลื่นหกล้มได้ง่าย ดังนั้น พื้นรองเท้าจึงต้องมีลวดลายเพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
ในขณะที่รถแล่นนั้น ล้อกับถนนจะต้องมีแรงเสียดทาน เพ่ือทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้ตามทิศท่ีต้องการ ถ้าไม่มีแรง
เสียดทานรถจะแล่นไปไม่ได้ ล้อรถจะหมุนอยู่กับที่ และถ้ามีแรงเสียดทานน้อย จะทำให้รถเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
เช่น เวลาฝนตกถนนลื่นรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงจะหยุดได้ยาก ยางรถยนต์จึงต้องมีดอกยางเป็นลวดลายเพ่ือเพ่ิม
แรงเสียดทาน 
    - ข้อเสีย แรงเสียดทานทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าจึงต้องใช้แรงมากขึ้น เพื่อเอาชนะแรงเสียดทานทำ
ให้สิ้นเปลืองพลังงานมาก 
ขั้นตรวจสอบผล (Evaluate) 
 1. ครูประเมินผลนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคล พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
 2. ครูตรวจสอบการทำกิจกรรมนำสู่การเรียนในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 3. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมที่ 1 เรื ่อง ลักษณะของแรงเสียดทานในสมุดประจำตัวหรือ
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5  
 4. ครูตรวจสอบผลการทำกิจกรรมหนูตอบได้ในสมุดประจำตัวหรือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     1) กิจกรรมนำสู่การ
เรียน 

 
 
 
-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

 
 
 
- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     2) ผลบันทึกการทำได้
กิจกรรมที่ 1 ลักษณะของ
แรงเสียดทาน 

-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ร้อยละ 60        
   ผ่านเกณฑ์ 
 

     3) กิจกรรมหนูตอบได้ -  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

-  ตรวจสมุดประจำตัว 
หรือแบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์ ป.5 

- ตอบถูก 2 ใน 3 
ข้อ ผ่านเกณฑ์ 

     4) การนำเสนอผลการ
ทำกิจกรรม 
         

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม  

- ประเมินการนำเสนอผล
ทำกิจกรรม 

- ร้อยละ 60  
  ผ่านเกณฑ์ 
 

     5) พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6) พฤติกรรมการ 
 ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

    7) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ัน 
ในการทำงานและกล้า
แสดงออก 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน 
2. แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน 
3. วัสดุ-อุปกรณ์การทดลองในกิจกรรมที่ 1 เช่น โต๊ะเรียน หนังยาง ผ้าขนหนู ลูกปิงปอง ผ้าผิว

เรียบกระดาษแข็ง ตลับเมตร หนังสือ  
4. QR Code เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน 
5. สมุดประจำตัว 

แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) สนามหญ้าโรงเรียน 
 



บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนนี่ไม่ผ่าน มีดังนี้ 

1............................................................ 2............................................................ 
3............................................................ 4............................................................ 
5............................................................ 6............................................................ 

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ 
........................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ (K) 
.......................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................. 

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................   

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... .......................................... 

2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 

 
 
 



ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แลว้มีความเห็น
ดังนี้ 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 

  ดี 

  พอใช้ 

  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 

  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 

  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 

 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 

        ตำแหน่ง............................................ 
 
 
 
 
 

 

 

 


