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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงสัมผัส       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของแรงสัมผัสได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่กี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงสัมผัสไปใชใ้นชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงสัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยที่วัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงสัมผัส 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลแรงสัมผัส 
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9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความพร้อมและ
พื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้านักเรียนต้องการทำให้เก้าอี้เคลื่อนที่ นักเรียนควรทำอย่างไร (แนวคำตอบ ออกแรงดึงหรือ
ผลักเก้าอี้) 

– ขณะที่นักเรียนใช้วิธีการดังกล่าวต้องสัมผัสกับเก้าอี้หรือไม่ (แนวคำตอบ ต้องสัมผัสกับเก้าอี้) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

แรงสัมผัส 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 (1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ ่มนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับแรงสัมผัสที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– แรงสัมผัสคืออะไร (แนวคำตอบ แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองมี
การสัมผัสกัน)  

– กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับแรงสัมผัส (แนวคำตอบ การโยนลูกบอล การไกวชิงช้า 
การพับกระดาษ การเปิด–ปิดประตู และการลากหรือผลักโต๊ะ) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงสัมผัสเป็น
แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกัน ซึ่งมีผลทำให้วัตถุที่ถูกกระทำ
เปลี่ยนแปลงสภาพได ้
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแรง จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

ว่า แรงเป็นสิ่งที่กระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ แรงมี 2 ลักษณะ คือ แรงสัมผัสและ
แรงไม่สัมผัส 

(2) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแรงสัมผัสให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงสัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำ
กับอีกวัตถุหนึ่ง โดยที่วัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกัน เช่น การออกแรงดึงโดยใช้มือดึงเชือกว่าวให้ว่าวอยู่ในตำแหน่งที่
ต่ำลงหรือเคลื่อนที่ไปมาบนท้องฟ้า หรือการออกแรงผลักโดยใช้มือโยนลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่ 

(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงสัมผัส ตามขั้นตอนดังนี้ 
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– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของแรงสัมผัสและผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงสัมผัสม ากระทำ
ต่อวัตถ ุ

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงสัมผัส 

(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยที่วัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันเรียกว่าอะไร (แนว
คำตอบ แรงสัมผัส) 

– เมื่อมีแรงสัมผัสมากระทำต่อวัตถุ วัตถุอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด (แนวคำตอบ วัตถุ
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงสัมผัสเป็น
แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยที่วัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกัน ซึ่งมีผลทำให้วัตถุที่ถูกกระทำ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได ้
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงสัมผัส จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แรงมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ลักษณะ คือ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส) 
– “การออกแรงเตะลูกฟุตบอลให้เคลื่อนที่จัดเป็นการออกแรงสัมผัส” นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าว

ข้างต้นหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ เห็นด้วย เพราะขณะที่ออกแรงกระทำต่อลูกฟุตบอลมีการสัมผัสกัน
ระหว่างเท้าของผู้กระทำกับลูกฟุตบอล) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงสัมผัส โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงสัมผัส 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
3. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

2. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ (K) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงดึงและแรงผลัก (1)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/1) 
2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของแรงดึงและแรงผลักทีก่ระทำต่อวัตถุได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงดึงและแรงผลักไปใช้ในชีวติประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงสัมผัสแบ่งเป็น 2 แรง คือ แรงดึงซึ่งเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาผู้กระทำ 
และแรงผลักซึ่งเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากผู้กระทำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงสัมผัส 

– แรงดึงและแรงผลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงและแรงผลัก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการลากกระเป๋าและการตีลูกปิงปอง แล้วให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– การลากกระเป๋าและการตีลูกปิงปองเป็นการออกแรงสัมผัสหรือไม่ (แนวคำตอบ เป็นการออก
แรงสัมผัส) 

– การลากกระเป๋าและการตีลูกปิงปองแตกต่างกันในลักษณะใด (แนวคำตอบ การลากกระเป๋าเป็น
การออกแรงดึง ส่วนการตีลูกปิงปองเป็นการออกแรงผลัก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรงดึงและแรงผลัก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เช่น 

– เมื่อนักเรียนอยู่ในบ้านแล้วต้องการเปิดประตู นักเรียนต้องทำอย่างไร (แนวคำตอบ ออกแรงผลัก
ประตู) 

– ขณะที่นักเรียนเปิดประตู ประตูมีการเคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่ออกจากตัวนักเรียน (แนว
คำตอบ เคลื่อนที่ออกจากตัว)  

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแรงดึงและแรงผลัก จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า การออกแรงกระทำต่อวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา แบ่งเป็น 2 แรง คือ แรงดึงและแรง
ผลัก ซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งสัมผัสกับอีกวัตถุหนึ่ง เรียกแรงทั้งสองนี้ว่า แรงสัมผัส 

(2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก ให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงดึง คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุ
แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาผู้กระทำ ส่วนแรงผลัก คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจาก
ผู้กระทำ  
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(3) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง
กับแรงดึงและแรงผลัก ตามขั้นตอน ดังน้ี 

– สังเกตกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันว่า ขณะทำกิจกรรมเหล่านั้นมีแรงมากระทำหรือไม่ ถ้ามี 
แรงที่มากระทำเป็นแรงดึงหรือแรงผลัก 

– นำเสนอผลการสังเกตหน้าห้องเรียน 
(4) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ บริเวณที่นักเรียนสังเกต

และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– กิจกรรมใดไม่ต้องมีแรงมากระทำ (แนวคำตอบ ไม่มี)   
– กิจกรรมใดที่ต้องออกแรงดึง และกิจกรรมใดที่ต้องออกแรงผลัก (แนวคำตอบ กิจกรรมที่ต้องออก

แรงดึง เช่น ดึงเชือกว่าว ปิดหน้าต่าง และลากกระเป๋า และกิจกรรมที่ต้องออกแรงผลัก เช่น เตะลูกฟุตบอล ตี
ปิงปอง เปิดหน้าต่าง และโยนลูกบาสเกตบอล) 

– กิจกรรมใดที่ต้องออกแรงดึงและแรงผลักร่วมกัน (แนวคำตอบ ปั้นดินน้ำมันและถูพื้น) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงดึงเป็น

แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาผู้กระทำ และแรงผลักเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ออกจากผู้กระทำ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก ให้นักเรียนเข้าใจว่า ในบางกรณี การออกแรงดึงและ
แรงผลักกระทำต่อวัตถุก็ไม่สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ เช่น การผลักกำแพง 

(2) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่องการออกแรงผลักในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนเข้าใจว่า การทำกิจกรรมต่าง 
ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การวิ่ง การเดิน หรือการกระโดด ล้วนเป็นการออกแรงผลัก เนื่องจากเท้าของเรา
จะออกแรงผลักพื้น เพื่อให้ตัวเราสามารถเคลื่อนที่ได ้
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แรงดึงและแรงผลักแตกต่างกันหรือไม่ ลักษณะใด (แนวคำตอบ แตกต่างกัน โดยแรงดึงเป็นแรงที่
กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวผู้กระทำ ส่วนแรงผลักเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ออกจากตัวผู้กระทำ)  
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– ยกตัวอย่างกีฬาที่ต้องออกแรงดึงและกีฬาที่ต้องออกแรงผลัก (แนวคำตอบ กีฬาที่ต้องออกแรงดึง 
เช่น ชักเย่อ ธนู และปีนเขา ส่วนกีฬาที่ต้องออกแรงผลัก เช่น ฟุตบอล ปิงปอง กอล์ฟ แบดมินตัน วอลเลย์บอล 
และบาสเกตบอล) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการลากกระเป๋าและการตีลูกปิงปอง 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงดึงและแรง
ผลัก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงดึงและแรงผลัก (2)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวั ตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/1) 
2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการออกแรงดึงและแรงผลักได้ (K) 
2. สังเกตและอธิบายผลของการออกแรงดึงและแรงผลักที่กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงดึงและแรงผลักไปใช้ในชีวติประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงดึง คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาผู้กระทำ ส่วนแรงผลัก คือ แรงที่กระทำต่อ
วัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากผู้กระทำ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงสัมผัส 

– แรงดึงและแรงผลัก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงดึงและแรงผลัก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูยกตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การใส่ถุงเท้า การไกวชิงช้า การถีบรถจักรยาน 
และการลากเก้าอี้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– กิจกรรมใดเป็นการออกแรงดึง (แนวคำตอบ การใส่ถุงเท้าและการลากเก้าอ้ี) 
– กิจกรรมใดเป็นการออกแรงผลัก (แนวคำตอบ การไกวชิงช้าและการถีบรถจักรยาน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรงดึงและแรงผลัก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แรงดึงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะใด (แนวคำตอบ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหา
ผู้กระทำ) 

– แรงผลักมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในลักษณะใด (แนวคำตอบ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจาก
ผู้กระทำ) 

 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงดึงและแรงผลัก ตามขั้นตอน ดังน้ี 
– นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
• ลากโต๊ะ  
• ผลักโต๊ะ 
• โยนลูกบอล  
• ดึงเชือก  
• ถูพื้น 

– เขียนช่ือกิจกรรมและลักษณะการออกแรงว่าเป็นแรงดึงหรือแรงผลัก บันทึกผล และสรุปผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้

นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– กิจกรรมใดมีการออกแรงผลักเพียงอย่างเดียว (แนวคำตอบ การผลักโต๊ะและการโยนลูกบอล) 
– กิจกรรมใดมีการออกแรงดึงเพียงอย่างเดียว (แนวคำตอบ การลากโต๊ะและการดึงเชือก) 
– กิจกรรมใดมีการออกแรงทั้งแรงดึงและแรงผลัก (แนวคำตอบ การถูพื้น)   

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงที่ทำให้
วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเป็นแรงดึง ส่วนแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเป็นแรงผลัก จึงสรุปได้ว่า แรง
ดึงและแรงผลักทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางต่างกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง แรงดึงกับลิฟต์เพื่อการขนส่งคนตัวแรกของโลก ให้นักเรียนเข้าใจว่า ลิฟต์
เพื่อการขนส่งคนตัวแรกของโลกสร้างขึ้นโดยใช้แรงดึงจากมอเตอร์ให้หมุนสายเคเบิลเพื่อดึงลิฟต์ขึ้นและหย่อน
ลิฟต์ลง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน เล่นเกมเกี่ยวกับแรงดึงหรือแรงผลัก โดยครูยกตัวอย่างกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงหรือแรงผลัก แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกว่า กิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างเป็นการออก
แรงดึงหรือแรงผลัก กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

(3) นักเร ียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– การเตะลูกฟุตบอลเป็นการออกแรงอะไร (แนวคำตอบ แรงผลัก) 
– การลากท่อนซุงเป็นการออกแรงอะไร (แนวคำตอบ แรงดึง) 
– การรู้ลักษณะของการออกแรงดึงและแรงผลักมีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ ทำให้รู้ว่า ถ้า

ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้นในลักษณะใด) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตแรงดึงและแรงผลัก 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงดึงและแรง
ผลัก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 13101 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง  รถขนส่งสินค้า       จำนวน 3 ชั่วโมง 

(Freight car)        ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

  ว 2.2 ป.3/1 ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 4.2 ป.3/1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือ 
ข้อความ 
ค 2.1 ป.3/3 เลือกใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร
และมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร 

2. สาระสำคัญ 

 การออกแรงกระทำต่อวัตถุ แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงอาจทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่โดย
เปลี่ยนตำแหน่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การวัดความยาวของระยะทางการเคลื่อนที่ของรถสามารถทำได้โดย
การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสมและบอกความยาวของระยะทางเป็นหน่วยเมตรหรือเซนติเมตร ในการ
วางแผนสามารถทำได้โดยการกำหนดอัลกอริทึมของขั้นตอนในการสร้างรถพลังงานลม โดยใชภ้าพสัญลักษณ์หรือ
ข้อความ  

3. สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อย 
 3.1 สมรรถนะหลัก 
 B การประเมินและออบแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
        3.2 สมรรถนะย่อย 
 B4 ประเมินวิธีสำรวจตรวจสอบ  
  ระดับ 2 นักเรียนสามารถเลือกวิธีการสำรวจตรวจสอบจากข้อมูลที่กำหนดให้ ในสถานการณ์ 
   อย่างง่าย โดยให้เหตุผลด้านความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 4.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  4.1.1 นักเรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมในการวัดระยะทางการเคลื่อนที่ 
  4.1.2 นักเรียนสามารถบอกความยาวของระยะทางเป็นหน่วยเมตรหรือเซนติเมตร 
  4.1.3 นักเรียนสามารถระบุผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
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  4.1.4 นักเรียนสามารถแสดงอัลกอริทึมของเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์
หรือข้อความ 
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  

  4.3 จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  4.3.1 นักเรียนสามารถเลือกวิธีการเดินรถขนส่งสินค้า จากสถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยให้
เหตุผลด้วยความรู้เกี่ยวกับผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมาสนับสนุน 
5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร:์ ผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ การวัดความยาว 
 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี: การแสดงอัลกอริทึม  

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1) 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “รถบรรทุกประกอบร่าง!!!” 

https://youtu.be/T6IKTsqFtgY 
โดยมีครูคอยบรรยายวิดีทัศน์ประกอบ 

2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนแต่ละคนจะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตนม และจะต้องส่งของสินค้า
นั้นคือ นมสด ให้กับคนในเมือง “สุนันทา”  โดยให้นักเรียนออกแบบเส้นทางการขนส่งสินค้าที่จะสามารถส่ง
สินค้าของนักเรียนให้ได้รวดเร็วและมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของนักเรียนพอใจ โดยพิจารณาจากแผนผังเมือง 
“สุนันทา” ต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A  B 

C  D 
 E  F 

 G 
 H 
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เงื่อนไขของกิจกรรม 

- นักเรียนจะต้องสร้างรถขนสินค้า โดยใช้วัสดุที่ครูกำหนดให้ ได้แก่ ขวดนำ้, หลอด, ไม้เสียบลูกชิ้น และ

วัสดุทรงกลมที่ใช้แทนล้อ รถขนสินค้านักเรยีนจะต้องวิ่งได้ 

- รถขนส่งสินค้าจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร เพื่อให้ไม่เกินความกว้างของถนนในเมืองจำลอง 

สุนันทา 

- เส้นทางการขนส่งสินค้าจะต้องเริ่มจาก “จุดเริ่มต้น”  

- นักเรียนจะต้องเป็นผู้วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถส่งสินค้าด้วยตัวเองโดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการวัด 

- การวางแผนออกแบบเส้นทางการเดินรถจะต้องระบุระยะทางเป็นหน่วย เซนติเมตร 

- การส่งสินค้าคือ นมสด จะต้องเลือกส่ง 4 สถานที่เท่านั้นในเมืองสุนันทา 

- ใส่ Code ขั้นตอนเส้นทางการเดินรถส่งสินค้าได้ไม่เกิน 12 ขั้นตอน 

- เกณฑผ์ู้ชนะการแข่งขัน  
 ทีมผู้เข้าแข่งจะต้องส่งสินค้าให้ได้มากที่สุดและใช้ระยะทางการเดินรถที่สั้นที่สุด โดยแต่ละสถานที่ในเมือง 
“สุนันทา” ต้องการจำนวนนมสดต่อแกลอนไม่เท่ากัน กำหนดดังนี ้
 

- School  ต้องการนมสด 5 แกลอน 
- Hospital  ต้องการนมสด 5 แกลอน 
- Market  ต้องการนมสด 5 แกลอน 
- Circus ต้องการนมสด 3 แกลอน 
- Fun park ต้องการนมสด 2 แกลอน 
- House  ต้องการนมสด 1 แกลอน 
- Beach/Museum/Tire center/Gas station/Factory/Sheep Farm ไม่ต้องการนมสด 

      3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ์ “เป้าหมายของโรงงานผลิตนมของนักเรียนคืออะไร” โดย
นักเรียนจะต้องตอบตามเง่ือนไขกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 1) 

1. ครูตั้งประเด็นคำถามจากสถานการณ์ว่า “รถขนส่งสินค้าของนักเรียนจะเคลื่อนที่ได้อย่างไร อะไรคือสิ่งที่
สามารถทำให้รถที่นักเรียนสร้างขึ้นเคลื่อนที่ได”้ 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว แนวคำตอบ (การออกแรง, มีแรงมากระทำกับ
รถ) 

3. ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าแรงมีผลต่อวัตถุอย่างไรบ้าง และทำให้
รถเคลื่อนที่ได้หรือไม่” 
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4. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงดึงและแรงผลัก ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

• ผลักรถขนส่งสินค้า  

• ดึงรถขนส่งสินค้า 

• เล่นรับส่งบอล 

• แตะฟุตบอล 

– เขียนช่ือกิจกรรมและผลของแรงที่กระทำกับการเคลื่อนทีว่ัตถุ บันทึกผล และสรุปผล 

5. ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่จากที่หยุดนิ่ง (แนวคำตอบ ผลักรถรถขนส่งสินค้า แตะ
ฟุตบอล) 

– กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง จนหยุดนิ่ง (แนวคำตอบ ดึงรถขนส่งสินค้า) 

– กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่  (แนวคำตอบ เล่นรับส่งบอล การเตะ
ฟุตบอลส่งต่อให้เพื่อน) 

- กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถเุคลื่อนที่เร็วขึ้น (แนวคำตอบ การว่ิงเลี้ยงบอล ขณะเล่นเตะบอล) 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงส่งผลต่อการ
เคลื่อนที่ของวัตถุได้ ดังนี้ แรงทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งเริ่มเคลื่อนที่  แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น แรงทำให้
วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดนิ่ง และแรงทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทาง  

9. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างรถขนส่งสินค้า เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 
ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 2) 

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกา การขนส่งนมสด ในเมืองสุนันทา จากชั่วโมงที่แล้วสอบถามตรวจสอบความ
พร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ทีนั่กเรียนจะใช้สร้างรถขนส่งสินค้า 

2. นักเรียนสร้างรถขนสินค้า โดยใช้วัสดุทีค่รูกำหนดให้ ได้แก่ ขวดน้ำ, หลอด, ไม้เสียบลูกชิ้น และวัสดุทรง

กลมที่ใช้แทนล้อ แล้วทดลองเล่น 

3. ครูตั้งประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า  
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“ตามเงื่อนไขนักเรียนจะต้องทำการเลือกเครื่องมือเพื่อวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าด้วย
ตัวเอง หากนักเรียนต้องการที่จะวัดความยาวของระยะทางให้เป็นมาตรฐานเราควรจะเลื อกหน่วยของ
ความยาวและเลือกเครื่องมือสำหรับวัดความยาวเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความยุติธรรมในการ
ตัดสิน”  

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปจากประเด็นในข้อ 2. ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรการวัดความ
ยาวของระยะทางการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าและบอกหน่วยวัดความยาวในหน่วยอะไรที่เป็น
มาตรฐาน เช่น ใช้ไม้บรรทัดและบอกหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร (หากนักเรียนเลือกหน่วยเซนติเมตร
ครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมในการเปรียบเทียบความยาวว่าความยาว 1 เมตรเท่ากับ 100 เซนติเมตร) หรือ 
ใช้ไม้เมตรและบอกหน่วยความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร    

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 2) 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า โดยพิจารณาจากเงื่อนไข และแผนผัง

เมืองสุนันทา โดยให้นักเรียนเขียนภาพสัญลักษณ์หรือข้อความแสดงลำดับขั้นตอนเส้นทางในการส่ง
สินค้าในใบงาน โดยครูแสดงตัวอย่าง อิงจากแผนที่เมืองสุนันทาในใบงาน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

   
 
กำหนดในเส้นเชื่อมแต่ละขั้นตอนเส้นทางการเดินรถนักเรียนจะต้องระบุผลของแรงที่มีต่อการ 

เคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าโดยใช้ สัญลักษณ์ภาพที่กำหนดให้ต่อไปน้ี 

เริ่มต้น 

ไปทางขวา 8 เซนติเมตร 

ไปทางทิศเหนือ 4.5 เซนติเมตร 

ไปทางทิศตะวันตก 3.5 เซนติเมตร 

ไปทางทิศใต้ 0.5 เซนติเมตร 

ไปทางทิศตะวันตก 2.5 เซนติเมตร 

ส่ง นมสด ที่ Circus จำนวน 3 แกลอน ไปทางทิศตะวันตก 4 เซนติเมตร 

ส่ง นมสด ที่ Fun park จำนวน 2 แกลอน 

ไปทางทิศตะวันตก 3 เซนติเมตร 

ไปทางทิศเหนือ 5.5 เซนติเมตร 

ไปทางทิศตะวันออก 2.5 เซนตเิมตร 

ส่ง นมสด ที่ House E จำนวน 1 แกลอน 

สิ้นสุดภารกิจ 
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  สายฟ้า         แทน รถขนส่งสินค้าที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ 

  หัวใจ         แทน รถขนส่งสินค้าที่กําลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่ง 

  ก้อนเมฆ         แทน รถขนส่งสินค้าเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที ่

ซึ่งขั้นตอนของเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าตัวอย่างด้านบนจะปรากฏการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้า ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า ครูจะต้องคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
นักเรียนจะต้องพยายามเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ห้าม ไม่ให้เพื่อนกลุ่มอื่นทราบการวางแผนเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งสินค้าโดยเด็ดขาด 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 3) 

1. นักเรียนที่พัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบมาทดสอบหน้าชั้นเรียน โดย
นักเรียนจะต้องอธิบายช้ินงานว่า 

 - ทำอย่างไรรถขนส่งสินค้าของนักเรียนจึงเคลื่อนที่  
 - และนักเรียนคิดว่าแรงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าที่นักเรียนออกแบบอย่างไร 
พร้อมทั้งนำเอาภาพร่างและลำดับขั้นตอนการเดินรถขนส่งสินค้าที่นักเรียนออกแบบและวางแผนไว้มาด้วย ครูจะ
เป็นผู้พิจารณาการทดสอบในแต่ละครั้งและให้ความคิดเห็น คำแนะนำแก่นักเรียนเพื่อไปปรับปรุงช้ินงาน 

2. กลุ่มที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้นำชิ้นงานพร้อมทั้งเครื่องมือวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถ
ขนส่งสินลงไปต้ังแถวที่สนามกีฬาด้านล่างบริเวณหน้าเสาธง 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 3) 

1. ครวูางสื่อแผนที่จำลองเมืองสุนันทา ไว้บริเวณหน้าเสาธง  
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มในนามโรงงานผลิตนมตรวจสอบความพร้อม โดยครูชี้นำแผนการดำเนินงานให้แต่ละ

กลุ่มว่า “นักเรียนแต่ละกลุ่มมีสมาชิกอยู่กลุ่มละประมาณ 3 - 4 คน นักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่กันทำทุก
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คน โดยจะแบ่งเป็นดังต่อไปน้ี 

    - ผู้ขับเคลื่อนรถขนส่งสินค้า 

    - ผู้บอกลำดับขั้นตอนเส้นทางการเดินรถ 

    - ผู้วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถ 

    - ผู้อำนวยความสะดวกคอยสนับสนุนใน 3 ตำแหน่งที่กล่าวมา”  

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเพ่ือจับสลากลำดับ 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเร่ิมดำเนินการส่งนมสดให้ชาวเมืองเทพวรา  
5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานรถขนส่งสินค้าและเส้นทางการส่งสินค้าของ

ตนเอง โดยมีรายละเอียดการนำเสนอดังนี้ 
 - รถขนส่งสินค้าของนักเรียนเคลื่อนที่ได้อย่างไร 

 - แรงส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าของนักเรียนอย่างไรบ้าง 

 - เส้นทางในการเดินรถขนส่งสินค้า  

 - ส่งนมสดได้จำนวนเท่าใด 
 - ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างสร้างชิ้นงาน 

6. นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายตามหัวข้อท่ีเพ่ือนร่วมช้ันนำเสนอ 

7. ครูประกาศผลรางวัลผู้ชนะของกิจกรรม 
8. สื่อการเรียนรู้ 
           8.1) ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สังเกตผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 
   8.2) ใบงานการออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน สร้างรถขนส่งสินค้า 
  8.3) แผนที่เมืองจำลอง 
    8.4) สื่อ Power point  
  8.5) สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “รถบรรทุกประกอบร่าง!!!” https://youtu.be/T6IKTsqFtgY 
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9. การวัดและการประเมิน 
 
สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เ ก ณ ฑ ์ ก า ร

ประเมินผล 
1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- ระบุผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถ ุ
 
  
Technology 
- แสดงอัลกอริทึมของขั้นตอนในการ
สร ้างรถพล ังงานลม โดยใช ้ภาพ 
สัญลักษณ์หรือข้อความ 
 
 
Mathematic 
- เลือกใช้เครื ่องมือวัดความยาวที่
เหมาะสมในการวัดระยะทางการ
เคลื่อนที ่
 
 
- บอกความยาวของระยะทางเป็น
หน่วยเมตรหรือเซนติเมตร 

 
 
- ประเมินจากใบงาน
กิจกรรม 
 
 
 
- ประเมินจากใบงานการ
ออกแบบ วางแผนการ
ดำเนินงานของนักเรียน 
 
 
 
- ประเมินจากพฤติกรรม
การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อ
ระยะทางการเคลื่อนที่ของ
รถขนส่งสินค้า 
 
- ประเมินจากใบงานการ
ออกแบบ วางแผนการ
ดำเนินงานของนักเรียน 

 
 
-แบบประเมินใบกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ 
สังเกตผลของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถ ุ
 
- ใบงานการออกแบบ วาง
แผนการ เด ิ น รถขนส่ ง
สินค้า 
 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
- ใบงานการออกแบบ วาง
แผนการ เด ิ น รถขนส่ ง
สินค้า 

 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
- ไม ่ต ่ำกว ่า 3 
คะแนน  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ส ังเกตพฤต ิกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์

3. จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ 
 
     - นักเรียนสามารถเลือกวิธีการ
เดินรถขนส่งสินค้า จากสถานการณ์
และเงื่อนไขที่กำหนดโดยให้เหตุผล
ด้วยความรู้เกี่ยวกับผลของแรงที่มีต่อ
การเปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่ของ
วัตถุมาสนับสนุน 
 

 
 
- ประเมินจากใบกิจกรรม
รถขนส่งสินค้า 
 
 

 
 
- แบบประเมินใบกิจกรรม
รถขนส่งสินค้า 
 
 

 
 
- ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู ้
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน 
        (นายณฐพล  อยู่เป็นสุข) 
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เรื่อง “รถขนส่งสินค้า” 
ให้นักเรียนออกแบบรถขนส่งสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุ/อปุกรณ ์
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ............................................ นามสกุล............................................ ชั้น............................ เลขที่............ 
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จงแสดงอัลกอริทึมวางแผนเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

   
 
 
ผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าโดยใช้ สัญลักษณ์ภาพที่กำหนดให้ต่อไปน้ี 

  สายฟ้า         แทน รถขนส่งสินค้าที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ 

  หัวใจ         แทน รถขนส่งสินค้าที่กําลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่ง 

  ก้อนเมฆ         แทน รถขนส่งสินค้าเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที ่

 
 
 
ชื่อ............................................ นามสกุล............................................ ชั้น............................ เลขที่............ 
 
 

 

เริ่มต้น สิ้นสุดภารกิจ 
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ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
 
1. รถขนส่งสินค้าของนักเรียนสามารถเคลื่อนทีร่วมได้ระยะทางเทา่ใด (ระบุหน่วย) 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

2. นักเรียนวัดระยะทางการเคลื่อนที่ของรถ โดยใช้เครื่องวัดใด 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

3. รถขนส่งสินค้าของนักเรียนสามารถเคลื่อนที่ได้อยา่งไร 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

4. แรงส่งผลตอ่การเคลื่อนที่ของรถขนส่งสินค้าอยา่งไร 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

5. ปัญหา/อุปสรรคทที่นักเรยีนพบระหวา่งสร้างรถขนสง่สินค้า 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
…..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ............................................ นามสกุล............................................ ชั้น............................ เลขที่............ 
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ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้
สังเกตผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 
ขั้นตอน 

1. นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  • ผลักรถขนส่งสินค้า  

• ดึงรถขนส่งสินค้า 
• เล่นรับส่งบอล 
• แตะฟุตบอล 

2. เขียนชื่อกิจกรรมและลักษณะการออกแรงว่าเปน็แรงดึงหรือแรงผลัก บันทึกผล และ
สรุปผล 

 
บันทึกผล 

กิจกรรม 

ลักษณะผลของแรงที่กระทำกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

วัตถุเริ่ม
เคลื่อนที่  

วัตถุเคลื่อนที่
เร็วขึ้น 

วัตถุเคลื่อนที่
ช้าลงจนหยดุ

นิ่ง 

วัตถุเปลี่ยน
ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

     
     
     
     
     

 
 
สรุป 

 

ทักษะสร้างเสริมความเขา้ใจที่คงทน 
1. การสังเกต 
2. การจำแนกประเภท 
3. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 

อุปกรณ ์
1. รถขนส่งสินค้า 1  คัน 
2. ลูกบอล   1  ลูก 
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คำถามประกอบกิจกรรม 
1. กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่จากที่หยุดนิ่ง 

 
 

2. กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง จนหยุดนิ่ง 

 
 

3. กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลือ่นที่   

 
 

4. กิจกรรมใดมีการออกแรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงานรถขนส่งสินค้า 
รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ความสำเร็จ 
ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ 
ทำงานได้สำเรจ็ 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข
ทั้งหมดและ
เกินกว่าที่
กำหนด 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข
ทั้งหมดโดยใช้
เวลาตามที่

กำหนด 

สามารถ
ทำงานได้
สำเร็จแต่

เป็นไปตาม
เงื่อนไข

ทั้งหมดแต่ใช้
เวลาเกินกว่าที่

กำหนด
เล็กน้อย 

สามารถ
ทำงานได้
สำเร็จแต่

เป็นไปตาม
เงื่อนไข
ครบถ้วน

ภายในเวลาที่
กำหนด 

การนำเสนอ
ผลงานและ
การสื่อสาร 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
นำเสนอผลงาน

ได้  

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้ขาด
ความน่าสนใจ

และขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้ แต่
ขาดน่าสนใจ

หรือขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้อยา่ง
น่าสนใจ
สามารถ

สื่อสารในเรื่อง
ของผลของ

แรงที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า
ได้ดีแต่ขาด

ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ฟัง 

สามารถ
นำเสนอ

ผลงานได้อยา่ง
น่าสนใจ
สามารถ

สื่อสารในเรื่อง
ของผลของ

แรงที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า
ได้อย่างชัดเจน

และมี
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
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เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรมรถขนส่งสินค้า 
รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การวางแผน
และ

ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

(5 คะแนน) 

ไม่มีร่องรอยของ
การวางแผน 
ลำดับขั้นตอน

เสน้ทางการเดิน
รถ 

มีการวางแผน 
ลำดับขั้นตอน
เสน้ทางการ

เดินรถได้แต่ไม่
ครบถ้วน 

มีการวางแผน 
ลำดับขั้นตอน
เสน้ทางการ

เดินรถที่
ครบถ้วน ไม่
สอดคล้องกับ
ผลของแรงที่มี

ต่อการ
เคลื่อนที่ของ

วัตถุ   

มีการวางแผน 
ลำดับขั้นตอน
เสน้ทางการ

เดินรถที่
ครบถ้วน 

สอดคล้องกับ
ผลของแรงที่มี

ต่อการ
เคลื่อนที่ของ
วัตถบุางส่วน 

มีการวางแผน 
ลำดับขั้นตอน
เสน้ทางการ

เดินรถที่
ครบถ้วน 

สอดคล้องกับ
ผลของแรงที่มี

ต่อการ
เคลื่อนที่ของ

วัตถ ุ  
ความถูกต้อง
ตามเงื่อนไข 
(5 คะแนน) 

ไม่สามารถรา่ง
ต้นแบบเสน้ทาง
การเดินรถขนส่ง

สินค้าได้  

ร่างต้นแบบ
เสน้ทางการ
เดินรถขนส่ง

สินค้า
สอดคล้องกับ
แผนที่เมือง
เทพวรา 

บางส่วนไม่
สามารถระบุ
ระยะทางการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า 

ร่างต้นแบบ
เสน้ทางการ
เดินรถขนส่ง

สินค้า
สอดคล้องกับ
แผนที่เมือง
เทพวรา 
บางส่วน

สามารถระบุ
ระยะทางการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า
โดยใช้หน่วย
เซนตเิมตร

คลาดเคลื่อน
บางส่วน โดย
ใช้เครื่องมือวดั

ที่เหมาะสม 

ร่างต้นแบบ
เสน้ทางการ
เดินรถขนส่ง

สินค้า
สอดคล้องกับ
แผนที่เมือง
เทพวรา 
บางส่วน

สามารถระบุ
ระยะทางการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า
โดยใช้หน่วย
เซนติเมตรได้
อย่างถูกต้อง 

โดยใช้
เครื่องมือวัดที่

เหมาะสม 

ร่างต้นแบบ
เสน้ทางการ
เดินรถขนส่ง

สินค้า
สอดคล้องกับ
แผนที่เมือง
เทพวรา 
ตลอดจน

สิ้นสุดภารกิจ 
สามารถระบุ
ระยะทางการ
เคลื่อนที่ของ

รถขนสง่สินค้า
โดยใช้หน่วย
เซนติเมตรได้
อย่างถูกต้อง 

โดยใช้
เครื่องมือวัดที่

เหมาะสม 
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เกณฑ์การประเมินสมรรถนะผ่านใบกิจกรรมรถขนส่งสนิค้า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
B4 ประเมินวิธีสำรวจ
ตรวจสอบ 
ระดับ 2 นักเรยีน
สามารถเลือกวิธีการ
สำรวจตรวจสอบจาก
ข้อมูลที่กำหนดให ้ใน
สถานการณ์อยา่งง่าย 
โดยใหเ้หตผุลดา้น
ความรูแ้ละวิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์า
สนับสนุน 
 
(ใบกิจกรรมรถขนส่ง
สินค้า) 
 
 
 

นักเรียน
สามารถเลือก
วิธีการเดินรถ
ขนส่งสินค้า 
จากสถานการณ์
และเงื่อนไขที่
กำหนด 
- ให้เหตผุลด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลของแรงที่มี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่
ของวัตถุมา
สนับสนุนได้
ถูกต้องครบถ้วน 

นักเรียน
สามารถเลือก
วิธีการเดินรถ
ขนส่งสินค้า 
จากสถานการณ์
และเงื่อนไขที่
กำหนด 
- ให้เหตผุลด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลของแรงที่มี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่
ของวัตถุมา
สนับสนุนได้
ถูกต้องบางส่วน 

นักเรียน
สามารถเลือก
วิธีการเดินรถ
ขนส่งสินค้า 
จากสถานการณ์
แต่ไม่สอดคล้อง
กับเงื่อนไขที่
กำหนด 
- ให้เหตผุลด้วย
ความรู้เกี่ยวกับผล
ของแรงที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุมา
สนับสนุนได้ถกูต้อง
บางส่วน 

นักเรียน
สามารถเลือก
วิธีการเดินรถ
ขนส่งสินค้า 
จากสถานการณ์
และเงื่อนไขที่
กำหนด 
- แต่ไมส่ามารถ
ให้เหตุผลด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ
ผลของแรงที่มี
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่
ของวัตถุมา
สนับสนุนไดเ้ลย 

นักเรียนไม่
สามารถเลือก
วิธีการเดินรถ
ขนส่งสินค้า 
จาก
สถานการณ์
และเงื่อนไขที่
กำหนดได้ 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 คะแนน ดีมาก 
4 คะแนน ดี 
3 คะแนน ปานกลาง 
2 คะแนน พอใช ้
1 คะแนน ปรับปรุง 

 
หมายเหตุ นักเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยการวัดความยาว 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
การเลือกใช้ 
เครื่องมือที่ใช ้
วัดความยาว 
และหน่วยการ 
วัดความยาว 
 

เลือกใช้เครื่องมือ 
ที่ใช้วัดความยาว 
และหน่วยการ 
วัดความยาว 
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
ทุกข้อ ด้วยตนเอง 

เลือกใช้เครื่องมือ 
ที่ใช้วัดความยาว 
และหน่วยการ 
วัดความยาว 
ได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
มีบางข้อที่ผิด 
แต่สามารถแกไ้ข 
ได้ด้วยตนเอง 

เลือกใช้เครื่องมือ 
ที่ใช้วัดความยาว 
และหน่วยการ 
วัดความยาว 
ได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
ด้วยตนเอง 
มีบางข้อที่ผิด 
เมื่อมีผู้แนะนำ 
ก็สามารถแก้ไขได ้

เลือกใช้เครื่องมือ
ที่ใช้วัดความยาว 
และหน่วยการ 
วัดความยาว 
ได้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 
แต่ต้องมีผู้แนะนำ
ทุกข้อ 
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เกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค ์

เกณฑ์การใหร้ะดับคะแนน 

3 คะแนน (ดี) 2 คะแนน (ปานกลาง) 1 คะแนน (ปรับปรุง) 

ใฝ่เรียนรู ้ เอาใจใส่ในการเรียน 
ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือ
หยอกล้อกับเพื่อนขณะครู
กำลังพูด มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

เอาใจใส่ในการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้

ไม่เอาใจใสใ่นการเรียน 
พูดคุยส่งเสียงดังหรือหยอก
ล้อกับเพ่ือนขณะครูกำลังพูด 
ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น
ภายในเวลาที่กำหนด 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 
 

ไม่ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด 
และดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ห้องเรียนเป็นบางครั้ง และ
ไม่ดูแลรักษาความสะอาด
ของห้องเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงไม่สมัผัส       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวั ตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของแรงไม่สัมผัสได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงไม่สัมผัสไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลแรงไม่สัมผัส 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 
– นอกจากแรงสัมผัสแล้วยังมีแรงอื่นอีกหรือไม่ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้ามี แรงนั้นคือแรง

อะไร (แนวคำตอบ มี คือ แรงไม่สัมผัส) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 

แรงไม่สัมผัส 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัสที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้ า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– แรงไม่สัมผัสคืออะไร (แนวคำตอบ แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสอง
ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน)  

– เราสามารถสังเกตผลของแรงไม่สัมผัสได้จากสิ่งใด (แนวคำตอบ สังเกตได้จากลักษณะการ
เคลื่อนที่ของวัตถุที่เปลี่ยนไป) 

(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 
คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  

(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงไม่สัมผัส
เป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน โดยผลของแรงไมส่มัผัส
สามารถสังเกตได้จากลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปลี่ยนไป 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแรงไม่สัมผัส จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า แรงไม่สัมผัสเป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้อง
สัมผัสกัน เช่น แม่เหล็กแท่งหนึ่งสามารถออกแรงดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้โดยที่แม่เหล็กไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับ
ลวดเสียบกระดาษ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัส ตามขั้นตอนดังนี้ 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ลักษณะของแรงไม่สัมผัส ผลของแรงไม่สัมผัสที่กระทำต่อวัตถุ  และ
แรงไม่สัมผัสที่พบในชีวิตประจำวัน 
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– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที ่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัส 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

–  แรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้องสัมผัสกันเรียกว่า
อะไร  (แนวคำตอบ แรงไม่สัมผัส) 

– แรงไม่สัมผัสที่พบในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ แรงแม่เหล็ก) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงไม่สัมผัส

เป็นแรงที่เกิดจากวัตถุหนึ่งกระทำกับอีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุทั้งสองไม่จำเป็นต้องสัมผัสกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัส จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งคร ู
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– “แรงที่แม่เหล็กแท่งหนึ่งดึงดูดลวดเสียบกระดาษเป็นแรงสัมผัส” นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าว
ข้างต้นหรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะแรงที่แม่เหล็กแท่งหนึ่งดึงดูดลวดเสียบกระดาษเป็น
แรงไม่สัมผัส เนื่องจากแม่เหล็กสามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสซึ่งกันและกัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัส โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซกัถามความรู้เรื่องแรงไม่สัมผัส 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝกึทกัษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทาง 
วิทยาศาสตร์เปน็รายบุคคลโดยการ
สังเกตและใช้แบบวัดเจตคตทิาง
วิทยาศาสตร ์
2. ประเมินเจตคติต่อ 
วิทยาศาสตร์เปน็รายบุคคลโดยการ
สังเกตและใช้แบบวัดเจตคตติอ่
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทกัษะการคิดโดยการ
สังเกตการทำงานกลุ่ม 
2. ประเมินพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มโดยการสงัเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P) 
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................   
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4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ระบุคุณสมบัติของแม่เหล็กที่แตกต่างจากวัตถุอื่นได้ (K) 
2. สังเกตและอธิบายลักษณะของแรงแม่เหล็กได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัสที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กหรือแม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– แรงแม่เหล็ก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตลักษณะของแรงแม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำแม่เหล็กมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียน เช่น 

– นักเรียนเคยเห็นวัตถุน้ีหรือไม่ (แนวคำตอบ เคย) 
– วัตถุนี้เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ แม่เหล็ก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แม่เหล็กมีคุณสมบัติแตกต่างจากวัตถุอื่นอย่างไร (แนวคำตอบ แม่เหล็กสามารถดึงดูดหรือผลัก
แม่เหล็กด้วยกันและดึงดูดสารแม่เหล็กได้) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก จากใบความรู้หรือในหนังสือเรี ยน โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่เหล็ก คือ วัตถุที่สามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันได้และยังสามารถดึงดูด
สารแม่เหล็ก เรียกแรงดึงดูดหรือแรงผลักของแม่เหล็กนี้ว่า แรงแม่เหล็ก แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ 
โดยขั้วเหนือแทนด้วยสีแดง สัญลักษณ์ N และขั้วใต้แทนด้วยสีน้ำเงิน สัญลักษณ์ S  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตลักษณะของแรงแม่เหล็ก ตามขั้นตอน ดังนี ้
– นำแม่เหล็ก 2 แท่ง ที่มีขั้วเหมือนกันมาวางห่างกัน 2 เซนติเมตร แล้วปล่อยมือจากแม่เหล็กแท่ง

หนึ่ง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น จากนั้นวาดรูปเปรียบเทียบตำแหน่งของแม่เหล็กก่อนและหลังปล่อยมือ 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 แต่หันขั้วแม่เหล็กต่างกันเข้าหากัน  
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนแม่เหล็กแท่งหนึ่งเป็นลวดเสียบกระดาษ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
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3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่ง ที่มีขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดสิ่งใดขึ้น (แนวคำตอบ แม่เหล็กทั้ง 2 
แท่ง ผลักกัน) 

– เมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่ง ที่มีขั้วต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดสิ่งใดขึ้น  (แนวคำตอบ แม่เหล็กทั้ง 2 แท่ง 
ดึงดูดกัน) 

– เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้กับลวดเสียบกระดาษจะเกิดสิ่งใดขึ้น  (แนวคำตอบ แม่เหล็กดึงดูดลวด
เสียบกระดาษให้เคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็ก)  

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่เหล็กเป็น
วัตถุที่สามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันและสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้ เรียกแรงดึงดูดหรือแรงผลักของ
แม่เหล็กนี้ว่า แรงแม่เหล็ก 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปร่างของแม่เหล็ก ให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่เหล็กมีรูปร่างแตกต่างกัน เช่น 
รูปเกือกม้า รูปแท่งสี่เหลี่ยม รูปวงแหวน และรูปทรงกระบอก 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แรงแม่เหล็กเกิดขึ้นระหว่างสิ่งใดกับสิ่งใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กหรือ
แม่เหล็กกับสารแม่เหล็ก) 

– ยกตัวอย่างรูปร่างของแม่เหล็กมา 2 รูปร่าง  (แนวคำตอบ รูปเกือกม้าและรูปแท่งสี่เหลี่ยม) 
 

ขั้นสรุป 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กโดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน ์
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แม่เหล็ก 
2. ลวดเสียบกระดาษ 
3. สมุดวาดรูป 
4. สีไม้/สีเทียน 
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแม่เหลก็และ
แรงแม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ขั้วแม่เหล็ก       
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายลักษณะการวางตัวของขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็ก เมื่อปล่อยให้แม่เหล็กหมนุ

อย่างอิสระแล้วหยุดนิ่งได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องขั้วแม่เหล็กไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยเมื่อปล่อยให้แม่เหล็กหมุนอย่างอิสระแล้วหยุดนิ่ง ขั้วเหนือ
ของแม่เหล็กจะช้ีไปทางทิศเหนือ และขั้วใต้ของแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– แรงแม่เหล็ก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตขั้วแม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูนำแม่เหล็กที่มีขั้วมาให้นักเรียนดู แล้วถามคำถามนักเรียน เช่น 

– แม่เหล็กมีลักษณะภายนอกอย่างไร (แนวคำตอบ แม่เหล็กมี 2 สี โดยครึ่งหนึ่งเป็นสีแดง ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งเป็นสีน้ำเงิน และมีสัญลักษณ์ N และ S ปรากฏบนแม่เหล็ก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ขั้วแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สีบนแม่เหล็กกำหนดไว้เพื่ออะไร (แนวคำตอบ เพื่อบอกถึงขั้วแม่เหล็กว่าเป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้ 
โดยขั้วเหนือแทนด้วยสีแดง ส่วนขั้วใต้แทนด้วยสีน้ำเงิน)   

– สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแม่เหล็กคืออะไร (แนวคำตอบ สัญลักษณ์ที่กำหนดขั้วแม่เหล็ก โดยขั้ว
เหนือแทนด้วยสัญลักษณ์ N และขั้วใต้แทนด้วยสัญลักษณ์ S) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตขั้วแม่เหล็ก ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– นำเข็มทิศมาใช้ในการหาทิศเหนือ โดยวางเข็มทิศไว้บนโต๊ะ แล้วรอจนเข็มชี้ของเข็มทิศหยุดนิ่ง 

จากนั้นหมุนเข็มทิศให้ตัวอักษร N บนเข็มทิศอยู่บริเวณปลายของเข็มชี้ (ด้านที่มีสี) ของเข็มทิศพอดี จะได้ทิศ
เหนือของบริเวณนั้น 

– จัดโต๊ะทั้ง 2 ตัวให้ห่างกันประมาณ 60 เซนติเมตร แล้วนำไม้เมตรไปวางพาดระหว่างโต๊ะทั้ง 2 
ตัว  

– นำปลายเชือกด้านหนึ่งมาผูกบริเวณกึ่งกลางแม่เหล็ก และผูกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเข้ากับไม้
เมตร เพื่อให้แม่เหล็กหมุนได้อย่างอิสระ 

– ใช้มือปัดให้แม่เหล็กหมุนอย่างอิสระ แล้วรอจนแม่เหล็กหยุดหมุน สังเกตการวางตัวของขั้ว เหนือ
และขั้วใต้ของแม่เหล็ก บันทึกผล จากนั้นทำซ้ำอีก 2 ครั้ง และสรุปผล 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– แม่เหล็กมีกี่ขั้ว อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้) 
– การวางตัวของขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ 

แตกต่างกัน โดยขั้วเหนือของแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กชี้ไปทางทิศใต้เสมอ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่เหล็กมี 2 

ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยเมื่อปล่อยให้แม่เหล็กหมุนอย่างอิสระแล้วหยุดนิ่ง ขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็ก
จะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้ ตามลำดับ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง แม่เหล็กโลก ให้นักเรียนเข้าใจว่า โลกของเรามีแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่

ภายในแกนกลางโลก แต่ขั้วแม่เหล็กโลกมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของเข็มทิศ คือ ขั้วใต้ (S) หันไปทางทิศเหนือ ส่วน
ขั้วเหนือ (N) หันไปทางทิศใต้ 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็ก จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้าปล่อยให้แม่เหล็กหมุนอย่างอิสระแล้วหยุดนิ่งจะพบว่า แม่เหล็กมีการวางตัวลักษณะใด (แนว
คำตอบ ขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือและทิศใต้ ตามลำดับ) 

– ลักษณะการวางตัวของขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์
อุปกรณ์ใด (แนวคำตอบ เข็มทิศ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็ก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แม่เหล็กที่มขีั้ว 
2. ใบกิจกรรม สังเกตขั้วแม่เหล็ก  
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องขั้วแม่เหล็ก 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก (1)     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์  (ว 2.2 ป. 3/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กได้ (K) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กและคาดคะเนผลที่เกิดขึน้ระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักระหว่างขั้วแม่เหล็ก และเมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้ว
ต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็ก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– แรงแม่เหล็ก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
สังเกตแรงแม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้วโดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– แม่เหล็กคืออะไร (แนวคำตอบ วัตถุที่สามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันและดึงดูดสาร
แม่เหล็กได้) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เ รื่อง 
แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กเรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ แรงแม่เหล็ก)   
– แม่เหล็กแท่งหนึ่งจะมีแรงกระทำต่อแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งในลักษณะใด (แนวคำตอบ ถ้าแม่เหล็กมี

ขั้วเหมือนกันจะมีแรงผลักระหว่างขั้วแม่เหล็ก แต่ถ้าแม่เหล็กมีขั้วต่างกันจะมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็ก)
 2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วย

อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุด และ
น้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อถัดจากขั้วแม่เหล็กเข้ามา จนน้อยที่สุดบริเวณกลางแท่ง และถ้าเรานำแม่เหล็ก 2 แท่งเข้าใกล้
กัน แล้วหันขั้วที่เหมือนกันเข้าหากันจะเกิดแรงผลักกันระหว่างแม่เหล็กทั้งสอง แต่ถ้าหันขั้วที่ต่างกันเข้าหากันจะ
เกิดแรงดึงดูดกัน ซึ่งกล่าวได้ว่า “ขั้วแม่เหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน และขั้วแม่เหล็กต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน” 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงแม่เหล็ก ตามขั้นตอน ดังน้ี 
– คาดคะเนว่าเมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่งเข้าใกล้กัน โดยให้ขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันเข้าใกล้กันและ

ขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด 
– วางแม่เหล็กแท่งที่ 1 บนโต๊ะ นำขั้วเหนือของแม่เหล็กแท่งที่ 2 เข้าใกล้ขั้วเหนือของแม่เหล็กแท่ง

ที่ 1 สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล 
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– นำขั้วใต้ของแม่เหล็กแท่งที่ 2 เข้าใกล้ขั้วใต้ของแม่เหล็กแท่งที่ 1 สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล 
– เปลี่ยนเป็นวางแม่เหล็กแท่งที่ 2 บนโต๊ะ นำขั้วใต้ของแม่เหล็กแท่งที่ 1 เข้าใกล้ขั้วเหนือของ

แม่เหล็กแท่งที่ 2 และนำขั้วเหนือของแม่เหล็กแท่งที่ 1 เข้าใกล้ขั้วใต้ของแม่เหล็กแท่งที่ 2 ตามลำดับ สังเกตสิ่งที่
เกิดขึ้น บันทึกผล และสรุปผล 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อนำแม่เหล็กขั้วเหมือนกันและขั้วต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดสิ่งใดขึ้น (แนวคำตอบ แม่เหล็กขั้ว
เหมือนกันจะผลักกัน ส่วนแม่เหล็กขั้วต่างกันจะดึงดูดกัน) 

– เมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่งเข้าใกล้กัน มีแรงกระทำต่อแม่เหล็กทั้งสองหรือไม่ สังเกตจากอะไร (แนว
คำตอบ มีแรงกระทำต่อแม่เหล็กทั้งสอง สังเกตจากแม่เหล็กทั้งสองสามารถเคลื่อนที่เข้าหากันหรือเคลื่อนที่ออก
จากกันได้) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อนำ
แม่เหล็ก 2 แท่งเข้าใกล้กัน โดยให้ขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลักกัน แต่ถ้าให้ขั้วแม่เหล็กที่
ต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดกัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับแรงระหว่างขั ้วแม่เหล็ก จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู  
 
ขั้นประเมิน (Evaluation) 

(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร
บ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ขั้วแม่เหล็กอยู่บริเวณใดของแม่เหล็ก (แนวคำตอบ บริเวณปลายทั้ง 2 ข้างของแม่เหล็ก) 
– แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กคืออะไร (แนวคำตอบ แรงที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำแม่เหล็กเข้า

ใกล้กัน อาจเป็นได้ทั้งแรงผลักและแรงดึงดูด) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน ์
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรม สังเกตแรงแม่เหล็ก 
2. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงระหว่าง
ขั้วแม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก (2)     
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์  (ว 2.2 ป. 3/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายลักษณะของแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กได้ (K) 
2. ระบุขั้วแม่เหล็กได้จากการสังเกตผลที่เกดิขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ เมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงผลัก
ระหว่างขั้วแม่เหล็ก และเมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันเข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็ก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– แรงแม่เหล็ก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู ้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แม่เหล็กทุกแท่งมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบใช่หรือไม่ (แนวคำตอบ ใช่) 
– แรงแม่เหล็กมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (แนวคำตอบ 2 ลักษณะ คือ แรงผลักและแรงดึงดูด) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้วโดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– เมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้วเหมือนกันเข้าใกล้กัน แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนว
คำตอบ แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงผลัก)   

– เมื่อนำแม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันเข้าใกล้กัน แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะใด (แนว
คำตอบ แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงดึงดูด) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก ตามขั้นตอน ดังนี้ 

– นำแม่เหล็กแท่งหนึ่งมาห่อด้วยกระดาษ แล้วทำสัญลักษณ์ที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งบนกระดาษที่
ห่อไว้ 

– นำแม่เหล็กที่ห่อด้วยกระดาษมาไว้บนโต๊ะ จากนั้นนำขั้วเหนือของแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่งเข้าใกล้
แม่เหล็กที่ห่อด้วยกระดาษด้านที่ทำสัญลักษณ์ไว้ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น บันทึกผล 

– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 แต่เปลี่ยนเป็นนำขั้วเหนือของแม่เหล็กเข้าใกล้แม่เหล็กที่ห่อ
ด้วยกระดาษด้านที่ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้  

– คาดคะเนว่าแม่เหล็กที่ห่อด้วยกระดาษด้านใดเป็นขั้วเหนือและด้านใดเป็นขั้วใต้ 
– แกะกระดาษที่ห่อแม่เหล็กออก โดยเริ่มแกะจากด้านที่ทำสัญลักษณ์ไว้ บันทึกผล จากนั้นแกะ

ด้านที่ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้ บันทึกผล และสรุปผล 
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนคาดคะเนไวว้่าด้านใดเป็นขั้วเหนือและดา้นใดเป็นขัว้ใต้ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ด้านที่
ทำสัญลักษณ์ไว้เป็นขั้วเหนือ ส่วนด้านที่ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้เป็นขั้วใต้ เพราะเมื่อนำขั้วเหนือของแม่เหล็กเข้าใกล้
แม่เหล็กที่ห่อด้วยกระดาษด้านที่ทำสัญลักษณ์ไว้ พบว่าแม่เหล็กทั้งสองผลักกัน แต่เมื่อนำขั้วเหนือของแม่เหล็ก
เข้าใกล้แม่เหล็กที่ห่อด้วยกระดาษด้านที่ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้ พบว่าแม่เหล็กทั้งสองดึงดูดกัน) 

– เมื่อแกะกระดาษที่ห่อแม่เหล็กออก ด้านที่ทำสัญลักษณ์ไว้คือขั้วใด  (แนวคำตอบ ขั้วเหนือ) 
– เมื่อแกะกระดาษที่ห่อแม่เหล็กออก ด้านที่ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้คือขั้วใด  (แนวคำตอบ ขั้วใต้) 
– นักเรียนคาดคะเนข้ัวแม่เหลก็ได้ถูกต้องหรือไม่ (แนวคำตอบ ถูกต้อง) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงระหว่าง
ขั ้วแม่เหล็กมี 2 ลักษณะ คือ แรงผลักและแรงดึงดูด โดยแรงผลักจะเกิดขึ ้นเมื ่อนำแม่เหล็ก 2 แท่งที่มีขั้ว
เหมือนกันเข้าใกล้กัน และแรงดึงดูดจะเกิดขึ้นเมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่งที่มีขั้วต่างกันเข้าใกล้กัน 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของแรงระหว่างขั้วแม่เหล็ก ให้นักเรียนเข้าใจว่า ขนาดของแรงระหว่าง
ขั้วแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก นั่นคือ ถ้าระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กมาก 
แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กจะน้อย ในทางกลับกัน ถ้าระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กน้อย แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กจะ
มาก 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– แรงผลักระหว่างขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นเมื่อใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นเมื่ อนำแม่เหล็ก 2 แท่งที่มีขั้ว
เหมือนกันเข้าใกล้กัน) 

– แรงดึงดูดระหว่างขั้วแม่เหล็กเกิดขึ้นเมื่อใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นเมื่อนำแม่เหล็ก 2 แท่งที่มีขั้ว
ต่างกันเข้าใกล้กัน) 

– แรงระหว่างขั ้วแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ ้นอยู ่กับสิ ่งใด (แนวคำตอบ ระยะห่างระหว่าง
ขั้วแม่เหล็ก) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กโดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กระดาษ 
2. แม่เหล็ก 
3. เทปใส 
4. กรรไกร 
5. ปากกาสีเมจิก 
6. โต๊ะ 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงระหว่าง
ขั้วแม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤตกิรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ลงชื่อ.................................................. 
(.................................................) 
ตำแหน่ง..................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  แรงรอบๆ แม่เหล็ก      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/3) 
3. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์  (ว 2.2 ป. 3/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของแรงรอบ ๆ แม่เหล็กได้ (K) 
2. ระบุได้ว่าบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากทีสุ่ด (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงรอบ ๆ แม่เหล็กไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุด และน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่อถัด
จากขั้วแม่เหล็กเข้ามา จนน้อยที่สุดบริเวณกลางแท่ง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– แรงแม่เหล็ก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงรอบๆ แม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้วโดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– แรงที่เกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือแม่เหล็กกับสารแม่เหล็กคือแรงชนิดใด (แนว
คำตอบ แรงแม่เหล็ก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรงรอบๆ แม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แรงแม่เหล็กเกิดขึ้นบริเวณใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ แม่เหล็ก) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ แรงรอบ ๆ แม่เหล็ก ตามขั้นตอน 

ดังนี ้
– นำเชือกมาผูกบริเวณกึ่งกลางของแม่เหล็ก 
– นำปลายแม่เหล็กเข้าใกล้กับลวดเสียบกระดาษ แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น 
– นำแม่เหล็กด้านอื่น ๆ เข้าใกล้กับลวดเสียบกระดาษ แล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น 

(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– เมื่อนำปลายแม่เหล็กเข้าใกล้กับลวดเสียบกระดาษจะเกิดสิ่งใดขึ้น (แนวคำตอบ ลวดเสียบ
กระดาษเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็ก) 
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– เมื่อนำแม่เหล็กด้านอื่นๆ เข้าใกล้กับลวดเสียบกระดาษจะเกิดสิ่งใดขึ้น (แนวคำตอบ ลวดเสียบ
กระดาษเคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็กทุกด้าน) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า บริเวณรอบๆ 
แม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กอยู่เสมอ โดยบริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กเป็นบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุด 
และน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อถัดจากขั้วแม่เหล็กเข้ามา จนน้อยที่สุดบริเวณกลางแท่ง 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง สนามแม่เหล็ก ให้นักเรียนเข้าใจว่า บริเวณรอบๆ แม่เหล็กจะมีเส้นแรงแม่เหล็ก
ซึ ่งมีทิศพุ ่งออกจากขั ้วเหนือและพุ ่งเข้าสู ่ขั ้วใต้ของแม่เหล็กเสมอ เรียกบริเวณที ่มีเส้นแรงแม่เหล็กนี ้ว่า 
สนามแม่เหล็ก 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้ างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
  
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้ลวดเสียบกระดาษจะมีแรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดเสียบกระดาษหรือไม่ 
สังเกตจากสิ่งใด (แนวคำตอบ มีแรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดเสียบกระดาษ โดยสังเกตจากการที่ลวดเสียบกระดาษ
เคลื่อนที่เข้าหาแม่เหล็ก) 

– บริเวณใดของแม่เหล็กที่มีแรงแม่เหล็กมากที่สุด (แนวคำตอบ บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ของ
แม่เหล็ก) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงรอบๆ แม่เหล็ก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้แรงรอบ ๆ แม่เหล็ก 
2. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
3. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
4. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
5. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
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11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรงรอบ ๆ 
แม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. นักเรียนจำนวน..................คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A) 
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ผลของแรงแม่เหล็ก (1)      
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวั ตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายผลของแรงแม่เหล็กทีก่ระทำต่อวัตถุที่ทำมาจากสารแม่เหล็กได ้(K) 
2. จำแนกประเภทของวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของแรงแม่เหล็กไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แม่เหล็กสามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกัน และดึงดูดสารหรือวัตถุบางชนิดได้ โดยสารหรือวัตถุที่
แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นี้เรียกว่า สารแม่เหล็ก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– ผลของแรงแม่เหล็ก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงแม่เหล็กที่กระทำตอ่วัตถุต่างๆ 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยครูนำแก้วที่บรรจุน้ำและลวดเสียบกระดาษมาวางไว้หน้า
ห้องเรียน จากนั้นใส่ลวดเสียบกระดาษลงในแก้ว แล้วถามคำถามนักเรียนว่า  

– ถ้านักเรียนต้องการนำลวดเสียบกระดาษขึ้นมาจากแก้ว โดยไม่ให้มือหรือวัตถุอื่นสัมผัสกับลวด
เสียบกระดาษโดยตรง  นักเรียนควรทำอย่างไร (แนวคำตอบ ใช้แม่เหล็กดึงดูดลวดเสียบกระดาษออกจากแก้ว)  

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ผลของแรงแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สิ่งที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้เรียกว่าอะไร (แนวคำตอบ สารแม่เหล็ก) 
 (2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่องผลของแรงแม่เหล็ก จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า นอกจากแม่เหล็กจะสามารถดึงดูดหรือผลักแม่เหล็กด้วยกันได้แล้วยังสามารถดึงดูดสารหรือ
วัตถุบางชนิดได้อีกด้วย โดยสารหรือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นี้เรียกว่า สารแม่เหล็ก ส่วนใหญ่สารแม่เหล็ก
จะเป็นโลหะ เช่น เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์ ส่วนสารที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม สังกะสี 
และทองแดง 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อวัตถุต่างๆ ตาม
ขั้นตอน ดงันี ้

– สำรวจวัตถุไม่ซ้ำกันมา 10 ชนิด เขียนชื่อวัตถุที่สำรวจพบและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุชนิดนั้น 
– นำแม่เหล็กมาสัมผัสวัตถุแต่ละชนิด แล้วสังเกตว่ามีแรงดึงดูดหรือไม่ 
– จำแนกประเภทของวัตถุต่างๆ โดยใช้การดึงดูดของแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ บันทึกผล และสรุปผล 
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาสให้
นักเรียนทกุคนซกัถามเมือ่มีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– วัสดุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ เหล็กเคลือบด้วยนิกเกิลและเหล็ก) 
– วัสดุที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้มีอะไรบ้าง (แนวคำตอบ ทองแดง อะลูมิเนียม พลาสติก ไม้ 

และยาง) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แม่เหล็กดึงดูด

เฉพาะวัตถุที่ทำมาจากเหล็กหรือโลหะบางชนิดเท่านั้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูอธิบายเกี่ยวกับความต้องการใช้เหล็กของ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ให้นักเรียนเข้าใจว่า เหล็กเป็นสารแม่เหล็กที่นิยมนำมาใช้ในงานที่ต้องการความ
แข็งแรง  เช่น โครงสร้างอาคาร โครงสร้างรถยนต์ และโครงสร้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทำให้มีความต้องการ
ใช้เหล็กมากขึ้น  โดยแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมีความต้องการใช้เหล็กแตกต่างกัน เช่น ประเทศ
เวียดนามและไทยมีความต้องการใช้เหล็กมากที่สุดปีละประมาณ 20 ล้านตัน ประเทศอินโดนีเซียปีละประมาณ 
13 ล้านตัน และประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียปีละประมาณ 10 ล้านตัน 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี ่ยวกับผลของแรงแม่เหล็ก จากหนังสือเร ียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– วัตถุใดที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ (แนวคำตอบ วัตถุที่ทำมาจากสารแม่เหล็ก) 
– ยกตัวอย่างวัสดุที่เป็นสารแม่เหล็กมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ เหล็ก นิกเกิล และโคบอลต์) 
– ยกตัวอย่างวัสดุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กมา 3 ชนิด (แนวคำตอบ ไม้ พลาสติก และอะลูมิเนียม) 

 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของแรงแม่เหล็ก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโน
ทัศน์ 
 

 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แก้วที่บรรจนุ้ำ 
2. ลวดเสียบกระดาษ 
3. ใบกิจกรรม แรงแม่เหลก็ทีก่ระทำต่อวัตถุต่าง ๆ  
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของแรง
แม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 
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2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

        ตำแหน่ง............................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง  ผลของแรงแม่เหล็ก (2)         
ผู้สอน นายณฐพล อยู่เป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวั ตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/2) 
2. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 3/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายผลของแรงแม่เหลก็ที่กระทำต่อวัตถุที่ทำมาจากสารแม่เหล็กได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องผลของแรงแม่เหล็กไปใช้ในชวีิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 สารที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ เรียกว่า สารแม่เหล็ก ส่วนใหญ่สารแม่เหล็กจะเป็นโลหะ เช่น เหล็ก 
นิกเกิล และโคบอลต์ แม่เหล็กและสารแม่เหล็กสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบใน
ของเล่นและของใช้ต่าง ๆ ใช้ประดิษฐ์เข็มทิศ และใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงไม่สัมผัส 

– ผลของแรงแม่เหล็ก 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินัย         
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
ประดิษฐ์เบ็ดตกปลาพลังแม่เหล็ก 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยครูนำลวดเย็บกระดาษ ตะปู ช้อนพลาสติก ดินสอและไม้
บรรทัดเหล็ก มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี ้

– ถ้านำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุเหล่านี้ วัตถุชนิดใดที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ (แนวคำตอบ ลวดเย็บ
กระดาษ ตะปู และไม้บรรทัดเหล็ก) 

– เพราะเหตุใดแม่เหล็กจึงสามารถดึงดูดวัตถุดังกล่าวได้ (แนวคำตอบ เพราะลวดเย็บกระดาษ ตะปู 
และไม้บรรทัดเหล็กเป็นวัตถุที่ทำมาจากสารแม่เหล็ก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
ผลของแรงแม่เหล็ก 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– สิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียนมีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง (แนวคำตอบ มี 
เช่น แม่เหล็กติดตู้เย็น กล่องดินสอ และกระเป๋า) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 3 – 4 คน ปฏิบัติกิจกรรม ประดิษฐ์เบ็ดตกปลาพลังแม่เหล็ก ตามขั้นตอน 

ดังนี ้
– นำกระดาษแข็งมาตัดเป็นรูปปลาประมาณ 4 – 5 ตัว แล้ววาดรูปและระบายสีให้สวยงาม จากนั้น

ใช้ลวดเสียบกระดาษเสียบกระดาษแข็งรูปปลาที่ตัดไว้ จะได้สิ่งที่เรียกว่า ปลากระดาษ 
– นำปลายเชือกด้านหนึ่งมาผูกกับปลายไม้ด้านหนึ่ง ส่วนปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนำมาผูกกับ

แม่เหล็ก จะได้สิ่งที่เรียกว่า เบ็ดตกปลาพลังแม่เหล็ก 
– นำปลากระดาษใส่ลงในกล่องกระดาษ  
– แต่ละกลุ่มแข่งกันตกปลากระดาษที่อยู่ในกล่องกระดาษทีละตัว โดยกำหนดเวลาให้แต่ละกลุ่ม 

30 วินาที กลุ่มที่สามารถตกปลากระดาษได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ  
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(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 

– นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดปลากระดาษจึงสามารถติดกับเบ็ดตกปลาพลังแม่เหล็กได้ (แนว
คำตอบ เพราะแม่เหล็กที่ติดอยู่กับปลายเบ็ดตกปลาพลังแม่เหล็กดึงดูดลวดเสียบกระดาษที่เสียบอยู่กับปลา
กระดาษ) 

– นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ (แนวคำตอบ สามารถนำแม่เหล็กและ
สารแม่เหล็กมาใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นและของใช้ได้ เช่น แม่เหล็กติดตู้เย็นและกล่องดินสอ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงแม่เหล็กมี
ผลต่อวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็ก คือ สามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้ 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
(1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื่อง ประโยชน์ของแรงแม่เหล็ก ให้นักเรียนเข้าใจว่า ปัจจุบันแม่เหล็กนำมาใช้

ประโยชน์มากมาย เช่น 
– ใช้เป็นส่วนประกอบในของเล่นและของใช้ต่าง ๆ เช่น แม่เหล็กติดตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้ากล่อง

ดินสอ และกระเป๋าใส่ของต่างๆ 
– ใช้ประดิษฐ์เข็มทิศ เพื่อใช้ในการเดินทางซึ่งแม่เหล็กจะทำให้ลูกศรของเข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือ

เสมอ 
– ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่น พัดลม เครื่องผสมอาหาร เครื่องดูดฝุ่น 

วิทยุ โทรทัศน์ และสว่านไฟฟ้า 
(2) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงแม่เหล็ก

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แม่เหล็กที่ติดบริเวณขอบประตูตู้เย็น โดยใช้แผ่นยางหุ้มเพื่อให้ตู้เย็นปิดสนิท 
ป้องกันไม่ให้ความเย็นรั่วออกจากตู้เย็น  นอกจากตู้เย็นจะใช้แม่เหล็กเพื่อให้ประตูปิดสนิทแล้ว ยังมีวิธีต่างๆ เพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น ดังนี้  

– หมั่นตรวจสอบยางขอบประตูตู้เย็น 
– ไม่เปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆ  
– ไม่ใส่ของร้อนหรือใส่ของจนแน่นเกินไป 

(3) ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่คำ จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
(1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม่ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไร

บ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการ

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
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 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้ลวดเสียบกระดาษ ลวดเสียบกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 

(แนวคำตอบ มีการเปลี่ยนแปลง คือ ลวดเสียบกระดาษเคลื่อนตัวมาติดกับแม่เหล็กโดยที่แม่เหล็กไม่ต้องสัมผัสกับ
ลวดเสียบกระดาษ) 

– สารแม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไร (แนวคำตอบ นำไปใช้เป็นสว่นประกอบของของใช้ ต่างๆ ได้ เช่น 
ประตูตู้เย็นและกล่องดินสอ) 
 

ขั้นสรุป 
1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของแรงแม่เหล็ก โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง

มโนทัศน ์
2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของนักเรียน  
3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม โดยการ

ใช้คำถามกระตุ้น ดังนี ้
– ความรู้เรื่องแม่เหล็กสามารถนำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่ อย่างไร (แนว

คำตอบ ได้ โดยสามารถนำมาใช้ในประดิษฐ์ไดนาโม ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบหลัก คือ แม่เหล็ก
และขดลวดทองแดง เมื่อหมุนแกนที่มีขดลวดทองแดงอยู่ระหว่างแม่เหล็ก หรือหมุนแกนที่มีแม่เหล็กอยู่ระหว่าง
ขดลวดทองแดง จะมีไฟฟ้าเกิดขึ้น) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหา เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป โดยให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. ลวดเย็บกระดาษ  
2. ตะป ู
3. ช้อนพลาสติก  
4. ดินสอ 
5. ไม้บรรทัดเหล็ก 
6. กระดาษแขง็ 
7. เชือก 
8. ไม ้
9. แม่เหล็ก 
10. สีไม้/สีเทียน 
11. ดินสอ  
12. กรรไกร 
13. ลวดเสียบกระดาษ  
14. กล่องกระดาษ 
15. แบบทดสอบหลังเรียน 
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16. คูม่ือการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
17. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3   
18. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
19. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องผลของแรง
แม่เหล็ก 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อ 
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคลโดยการ

สังเกตและใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการแก้ปัญหา
โดยการสังเกตการทำงาน
กลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

12. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
12.1  สรุปผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1. นักเรียนจำนวน..................คน 
ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้......................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้..................คน  คิดเป็นร้อยละ.................. 
นักเรียนน่ีไมผ่่าน มีดังน้ี 

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

แนวทางแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่นจดุประสงค์การเรียนรู ้
.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

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

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

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

12.2  ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
2.3  ข้อเสนอแนะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ................................................................แล้วมีความเห็นดังนี้ 

1. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช ้
  ควรปรับปรุง 



วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.3       
 

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู ้
  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
  ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

3. เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ที่ 
  นำไปใช้ได้จริง 
  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช ้

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 

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

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 


