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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรง        
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที ่กระทำต่อวัตถุที ่อยู ่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที ่กระทำต่อวัตถุ                

(ว 2.2 ป. 5/2) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความหมายของแรงได้ (K) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรง คือ สิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรง 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลแรงในชีวิตประจำวัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 ครูดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และพื้นฐานของนักเรียน 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยครูนำกล่องกระดาษมาวางไว้หน้าห้องเรียน แล้วถามคำถาม
กับนักเรียนว่า ถ้านักเรียนต้องการให้กล่องกระดาษเคลื่อนที่ นักเรียนต้องทำอย่างไร (แนวคำตอบ ออกแรงผลัก
กล่องกระดาษ) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงที่ครูมอบหมายให้

ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากน้ันให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 
(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก

ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 
– แรงคืออะไร (แนวคำตอบ สิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลง

รูปร่างได้) 
– กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรง (แนวคำตอบ การเปิด–ปิดประตู การพับ

กระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ และการถีบจักรยาน)  
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีแรงมา

กระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเกิดการเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรง จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า แรง คือ สิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เช่น การออกแรง
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พับกระดาษเป็นรูปร่างต่างๆ และการออกแรงถีบจักรยานให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วต่างๆ อาจมีการ
เปลี่ยนทิศทาง หรือลดความเร็วด้วยการเบรกทำให้จักรยานเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวัน ตามขั้นตอน ดังนี ้
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของแรง ผลที่เกิดจากแรง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้แรง  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวัน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ผลที่เกิดจากแรงทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (แนวคำตอบ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็ว
ขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้) 

– ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงมาอย่างน้อย 3 กิจกรรม (แนวคำตอบ การล้าง
จาน การเคลื่อนย้ายโต๊ะ และการเตะฟุตบอล) 

 (3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงมีผลทำ
ให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น เคลื่อนที่ช้าลง หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได ้
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

(1) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุให้นักเรียนเข้าใจว่า เรา
สามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุได้โดยใช้ลูกศร ซึ่งกำหนดให้หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 
และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถ ุ

(2) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุด้วยแรงที่มีขนาด
ต่างกัน  เช่น การออกแรงดึงรถของเล่นและการออกแรงเข็นรถยนต์ จากนั้นให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงแรง
ที่กระทำต่อวัตถุเหล่านั้นลงสมุดส่งคร ู

(3) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรง จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 
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(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– สิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เรียกว่าอะไร  (แนวคำตอบ แรง)  
– การเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุใช้สิ่งใดเป็นสัญลักษณ์ (แนวคำตอบ ใช้ลูกศรเป็น

สัญลักษณ์ โดยกำหนดให้หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง และความยาวของลูกศรแสดงขนาดของแรงที่กระทำ
ต่อวัตถุ) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. กล่องกระดาษ 
3. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
4. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุด้วยแรงที่มีขนาดต่างกัน  เช่น การ

ออกแรงดึงรถของเล่นและการออกแรงเข็นรถยนต์ 
5. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
6. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่องแรง 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

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. 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 2 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การวัดแรง       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
2. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวิธีการวัดแรงได้ (K) 
2. อธิบายการใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องการวัดแรงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 การวัดแรงเป็นการบอกหรือกำหนดแรงโดยพิจารณาผลที่เกิดจากแรง เครื่องมือที่ใช้วัดแรงสร้างขึ้นโดย
ใช้สมบัติการยืดตัวหรือหดตัวของสปริง เรียกว่า เครื่องชั่งสปริง หน่วยที่ใช้วัดแรง คือ นิวตัน(Newton: N) ซึ่งเป็น
หน่วยการวัดในระบบเอสไอ  (SI) 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรง 

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 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตการวัดแรง 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– เรารู้ได้อย่างไรว่ามีแรงมากระทำต่อวัตถุ (แนวคำตอบ สังเกตจากผลของแรงที่ทำให้วัตถุเกิด
การเคลื่อนที่ หยุดน่ิง หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เร่ือง 
การวัดแรง 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูให้นักเรียนดูสปริง แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี้ 

– ถ้าเราออกแรงดึงปลายสปริงทั้ง 2 ข้างออกจากกัน สปริงจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ ยืดตัว) 
– ถ้าเราออกแรงกดปลายสปริงทั้ง 2 ข้างเข้าหากัน สปริงจะมีลักษณะใด (แนวคำตอบ หดตัว) 
– นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำลักษณะดงักล่าวไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ยา่งไร (แนวคำตอบ ใช้ในการ

ประดิษฐ์เครื่องช่ังสปริง) 
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การวัดแรง จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่า นักวิทยาศาสตร์นำสมบัติการยืดตัวและหดตัวของสปริงไปใช้ในการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือวัด
แรง โดยเครื่องมือวัดแรงที่รู้จักในปัจจุบัน คือ เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งสปริงประกอบด้วยสปริงอยู่ภายใน โดยมี
จุดคงที่ติดตรึงไว้กับตัวสปริง เมื่อเราแขวนวัตถุที่ขอเกี่ยวหรือวางวัตถุบนจานรอง วัตถุจะออกแรงกระทำต่อ
สปริง ทำให้สปริงยืดตัวหรือหดตัว จุดคงที่และเข็มชี้ที่ติดตรึงไว้กับตัวสปริงก็จะเคลื่อนที่บนสเกล (มาตรวัด) ที่
กำหนดไว้ หน่วยที่ใช้วัดแรง คือ นิวตัน (Newton: N) ซึ่งนิวตันเป็นหน่วยการวัดในระบบเอสไอ (SI) 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5–6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การวัดแรง ตามขั้นตอน ดังนี ้
– ใช้ขอเกี่ยวของเครื่องช่ังสปริงดึงถุงทรายแล้วลากในแนวราบ อ่านค่าที่ได้จากเครื่องชั่งสปริงเมื่อ

ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ บันทึกขนาดของแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทราย 
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– ดำเนินการเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 อีก 2 ครั้ง โดยเพิ่มจำนวนถุงทรายอีกครั้งละ 1 ถุง 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปญัหา 
 

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

– ค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงเป็นค่าของสิ่งใด (แนวคำตอบ เป็นค่าของแรงที่เครื่องชั่งสปริงดึง
ถุงทราย) 

– ขณะที่ดึงถุงทราย นักเรียนออกแรงดึงในทิศทางใด (แนวคำตอบ ออกแรงดึงถุงทรายในทิศทาง
เข้าหามือของผู้ดึง) 

– แรงของมือที่ดึงถุงทรายมีขนาดและทิศทางหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ มีทั้งขนาดและ
ทิศทาง เพราะขณะที่ออกแรงดึงถุงทรายสามารถอ่านค่าขนาดของแรงได้จากเครื่องชั่งสปริง และผู้ดึงจะทราบ
ว่าต้องออกแรงในทิศทางเข้าหามือของผู้ดึง ดังนั้น แรงจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เนื่องจากมีทั้งขนาดและทิศทาง) 

– ทิศทางของแรงที่กระทำต่อถุงทรายและทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะใด (แนวคำตอบ ถุงทรายจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่กระทำต่อถุงทราย) 

– การเพิ่มจำนวนถุงทรายมีผลต่อขนาดของแรงดึงในลักษณะใด (แนวคำตอบ เมื่อจำนวนถุง
ทรายเพ่ิมขึ้น ขนาดของแรงดึงจะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  การวัดแรง
เป็นการบอกหรือกำหนดแรงโดยพิจารณาผลที่เกิดจากแรง เครื่องมือที่ใช้วัดแรงสร้างขึ้นโดยใช้สมบัติการยืดตัว
หรือหดตัวของสปริง เรียกว่า เครื่องชั่งสปริง 
 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน  โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การขายสินค้าที่
ต้องมีการชั่งน้ำหนักจำเป็นต้องมีการกำกับเครื่องชั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชิกองค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพการผลิตและควบคุมการใช้เครื่องชั่ง
สปริงให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ชั่งน้ำหนักสินค้า ประเทศไทยจึงสามารถผลิตเครื่องชั่งสปริงที่ได้มาตรฐาน
ส่งออกไปขายยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อให้การชั่งน้ำหนักสินค้าของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการวัดแรง จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
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(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– นักวิทยาศาสตร์สร้างเครื่องมือวัดแรงโดยใช้สมบัติใดของสปริง (แนวคำตอบ การยืดตัวและหด

ตัวของสปริง) 
– เครื่องมือที่ใช้ในการวัดแรงเรยีกว่าอะไร (แนวคำตอบ เครื่องชั่งสปริง) 

 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการวัดแรง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ แรงลัพธ์ 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. สปริง 
2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้การวัดแรง 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต    
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง การวัดแรง 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 3 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงลัพธ ์      
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความหมายของแรงลัพธ์ได้ (K) 
2. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงลัพธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงลัพธ์เป็นผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุ
เดียวกันจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงเหล่านั้นเมื่อแรงเหล่านั้นอยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกั น ส่วน
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันจะมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงเหล่านั้นเมื่อแรงเหล่านั้นอยู่ใน
แนวเดียวกันและมีทิศทางตรงกันข้าม 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงลัพธ ์
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
4. มีจิตวิทยาศาสตร ์
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7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สืบค้นข้อมูลแรงลัพธ ์

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียนดูรูปชั้นวางของ แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี ้

– นักเรียนสามารถยกช้ันวางของด้วยตัวเองได้หรือไม่ (แนวคำตอบ ไม่ได้) 
– ถ้าต้องการยกชั้นวางของควรทำอย่างไร (แนวคำตอบ ให้เพื่อนหลายๆ คนช่วยกันออกแรงยก) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่อง 
แรงลัพธ ์
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับแรงลัพธ์ที ่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– แรงลัพธ์คืออะไร (แนวคำตอบ ผลรวมของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุเดียวกัน) 
– กิจกรรมใดที่ต้องใช้แรงมากกว่า 1 แรงกระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ (แนวคำตอบ การ

แข่งพายเรือยาวและการเข็นรถยนต์) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีแรง

หลายแรงกระทำต่อวัตถุ แรงจะรวมกันเกิดเป็นแรงลัพธ์ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลัพธ์ จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า ในชีวิตประจำวันของเรา เราต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุใดวัตถุหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแรงที่กระทำ
เพียงแรงเดียว แต่อาจมีแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุนั้น โดยแรงทั้งหมดจะรวมกันเหมือนเป็นแรงแรงเดียว 
เรยีกว่า แรงลัพธ ์

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงลัพธ์ ตามขั้นตอน ดังนี ้
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– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของแรงลัพธ์ วิธีหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อ
วัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน และวิธีหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันใน
แนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนงัสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงลัพธ์ 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– เมื่อมีแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน แรงลัพธ์จะมีค่า
เท่าใด (แนวคำตอบ มีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองที่กระทำต่อวัตถุ) 

– เมื่อมีแรง 2 แรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์จะมีค่า
เท่าใด (แนวคำตอบ มีค่าเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสองที่กระทำต่อวัตถุ) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า   เมื่อมีแรง 
2 แรงมากระทำต่อวัตถุ แรงทั้งหมดจะรวมกันเหมือนเป็นแรงแรงเดียว เรียกว่า แรงลัพธ์ โดยแรงลัพธ์ของแรง 
2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกันจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงเหล่านั้น ส่วน
แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามจะมีค่าเท่ากับผลต่าง
ของแรงเหล่านั้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงลัพธ์ จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรือ
อินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
 (4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
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– การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน 
ทำได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ นำขนาดของแรงเหล่านั้นมาบวกกัน) 

– การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกนัข้าม 
ทำได้โดยวิธีใด (แนวคำตอบ นำขนาดของแรงเหล่านั้นมาลบกัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธ์ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปชั้นวางของ 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ  
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงลพัธ์ 
2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 5 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน    
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที ่กระทำต่อวัตถุที ่อยู ่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที ่กระทำต่อวัตถุ                

(ว 2.2 ป. 5/2) 
3. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทาง

เดียวกันได้ (K) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและมีทศิทางเดียวกันและแรงลัพธ์ที่

กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองเมื่อแรงทั้งสองอยู่
ในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงลัพธ ์
 

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 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูให้นักเรียน 3 คนออกมาหน้าห้องเรียน แล้วให้นักเรียนผลักโต๊ะขนาดเท่ากันให้เคลื่อนที่ไปพร้อม
กันในระยะทาง 1 เมตรเท่ากัน โดยนักเรียน 2 คนผลักโต๊ะตัวเดียวกัน ส่วนนักเรียนอีก 1 คนผลักโต๊ะอีกตัวหนึ่ง 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังน้ี 

– นักเรียน 1 คน สามารถทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ได้เหมือนกับนักเรียนอีก 2 คน หรือไม่ (แนวคำตอบ 
สามารถทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ได้เหมือนกัน) 

– นักเรียนคิดว่า ผลรวมของแรงท่ีนักเรียน 2 คนกระทำต่อโต๊ะมีค่าเท่ากับแรงท่ีนักเรียนอีก 1 คน
กระทำต่อโต๊ะหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ มีค่าเท่ากัน เนื่องจากผลรวมของแรงที่นักเรียน 2 คนกระทำต่อโต๊ะ
สามารถทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ไปได้เช่นเดียวกับแรงที่นักเรียน 1 คนกระทำต่อโต๊ะเพียง 1 แรง) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้ามีแรง 2 แรงมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน วัตถุจะเคลื่อนที่
ไปในทิศทางใด (แนวคำตอบ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงทั้งสองที่มากระทำต่อวัตถุ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีแรง 2 แรงมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกันและมีทิศทาง
เดียวกัน แรงลัพธ์จะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสอง ซึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง
ที่มากระทำ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกันตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
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– นำถุงทรายใส่ในถุงพลาสติก จากนั้นใช้เครื่องชั่งสปริงเกี่ยวที่หูหิ้วข้างละ 1 อัน  
– ชั่งมวลของถุงทรายโดยดึงเครื่องชั่งสปริงแต่ละอันพร้อมกันให้ถุงพลาสติกอยู่ในแนวดิ่ง แล้ว

บันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอัน พร้อมทั้งเขียนแผนภาพแสดงแรงลัพธ์ที่ กระทำต่อถุง
ทราย 

– ชั่งมวลของถุงทรายโดยเปลี่ยนไปใช้เครื่องชั่งสปริงเพียง 1 อัน เกี่ยวหูหิ้วของถุงพลาสติกทั้ง 2 
ข้าง แล้วบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่ังสปริง  

– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1–3 แต่เพิ่มถุงทรายเป็น 2 ถุง 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– แรง 2 แรงที่ดึงถุงทรายมีค่าสัมพันธ์กับแรง 1 แรงที่ดึงถุงทรายลักษณะใด (แนวคำตอบ ผลรวม
ของแรง 2 แรงที่ดึงถุงทรายมีค่าเท่ากับแรง 1 แรงที่ดึงถุงทราย) 

– นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด (แนวคำตอบ การเคลื่อนย้าย
สิ่งของหลายคนจะช่วยให้ย้ายได้สะดวกขึ้น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่อมีแรง
มากกว่า 1 แรงมากระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน ผลรวมของแรงเหล่านั้น  จะมีค่าเท่ากับ
แรงเพียงแรงเดียวที่กระทำต่อวัตถุนั้น 
4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้เรื่อง ประโยชน์ของแรงลัพธ์ในทิศทางเดียวกัน ให้นักเรียนเข้าใจว่า เราสามารถ
นำหลักการของแรงลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การประดิษฐ์กระถางแขวนต้นไม้ โดยใช้ลวด 3 เส้น
ช่วยยึดกระถางต้นไม้ไว้ ซึ่งลวดทั้ง 3 เส้นแทนแรง 3 แรง เกิดเป็นแรงลัพธ์ 1 แรง ในแนวเดียวกับตะขอที่แขวน 
ทำให้กระถางต้นไม้ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ด้วย เช่น สะพานขึงที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีสายเคเบิลขนาดใหญ่จำนวนมากเสมือนเป็นแรงย่อยหลายแรงที่
รวมกันเป็นแรงลัพธ์ 1 แรงที่ทำหน้าที่ยึดตัวสะพานและเสาของสะพานไว้ เพ่ือช่วยรองรับน้ำหนักของสะพาน 
(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน จากหนังสือเรียน
ภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
  (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
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– ถ้ามีแรง 5 นิวตัน และ 3 นิวตันมากระทำต่อวัตถุหนึ่งร่วมกันในทิศตะวันออก แรงลัพธ์ของแรง
ทั้งสองจะมีค่าเท่าใด และมีทิศทางใด (แนวคำตอบ 8 นิวตัน มีทิศตะวันออกเช่นเดียวกับแรง 5 นิวตัน และ 3 
นิวตัน) 

– กิจกรรมใดต้องอาศัยแรงมากกว่า 1 แรงกระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันและมีทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ (แนวคำตอบ การเคลื่อนย้ายตู้กับข้าวและการเคลื่อนย้ายตู้เย็น) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 
10. สื่อการเรยีนรู ้

1. โต๊ะ 
2. ตลับเมตร 
3. ใบกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางเดียวกัน 
4. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
5. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงลพัธ์ของ
แรงในทิศทางเดียวกัน 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรอืรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 
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12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 5  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม (1)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที ่กระทำต่อวัตถุที ่อยู ่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที ่กระทำต่อวัตถุ                

(ว 2.2 ป. 5/2) 
3. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน 

แต่มีทิศทางตรงกันข้ามได้ (K) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม และแรงลัพธ์

ที่กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้ามไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทำต่อวัตถุเดียวกันจะมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงทั้งสอง
เมื่อแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่า 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงลัพธ ์
 

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 
 สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูนำเชือกมาในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนที่มีรูปร่างต่างกัน 4 คนออกมาหน้าห้องเรียน จากนั้นจับ
ปลายเชือกแต่ละข้าง ข้างละ 2 คน โดยคนตัวเล็กอยู่ฝ่ายหนึ่ง ส่วนคนตัวใหญ่อยู่อีกฝ่ายหนึ่ง แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปราย ดังนี ้

– ถ้าเล่นชักเย่อ นักเรียนคิดว่า ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ ฝ่ายที่เป็นคน
ตัวใหญ่ เพราะออกแรงได้มากกว่า) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้ามีแรง 2 แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกัน
ข้าม วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด (แนวคำตอบ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่มากกว่า) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีแรง 2 แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนว
เดียวกันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์จะมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงทั้ งสอง ซึ่งวัตถุ      จะเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางที่มีแรงมากกว่า 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดไม่เท่ากัน
กระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม ตามขั้นตอน ดังนี้ 

– พับกระดาษแข็งให้เป็นรูปกระบะ ให้มีความกว้างมากกว่าความกว้างของแท่งไม้ มีขอบสูง
ประมาณ 1 นิ้ว นำเม็ดพลาสติกมาเกลี่ยให้ทั่วแล้ววางกระบะไว้บนโต๊ะ 

– ตอกตะปูด้านบนแท่งไม้ข้างละ 1 ตัว นำไปวางตรงกลางกระบะ นำปลายเชือกข้างหนึ่งผูกกับ
ตะปู ส่วนอีกข้างของปลายเชือกผูกกับตะขอ ให้ห้อยอยู่ทั้ง 2 ข้างของขอบกระบะ  
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– ใส่นอตที่ตะขอด้านขวา 1 ตัว สังเกตการเคลื่อนที่ของแท่งไม้ จับเวลาที่มาถึงขอบ 
– ขยับแท่งไม้ไว้ตรงกลางกระบะ จากนั้นดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 แต่ใช้จำนวนนอต

ตามที่กำหนดในตาราง สังเกตการเคลื่อนที่ของแท่งไม้ พร้อมทั้งเขียนแผนภาพแสดงแรงลัพธ์ที่กระทำต่อแท่งไม้ 
(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– จากการปฏิบัติกิจกรรมแท่งไม้เคลื่อนที่ไปในทิศทางใด (แนวคำตอบ แท่งไม้เคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางที่มีจำนวนนอตมากกว่า) 

– จำนวนนอตมีผลต่อการเคลื่อนที่ของแท่งไม้หรือไม่ เพราะอะไร (แนวคำตอบ มีผล เพราะ
จำนวนนอตมากทำให้มีแรงดึงแท่งไม้มาก) 

– การเพิ่มหรือลดจำนวนนอตมีผลต่อแรงลัพธ์ลักษณะใด (แนวคำตอบ การเพิ่มหรือลดจำนวน
นอตทำให้เกิดแรงลัพธ์ไปในทิศทางที่มีจำนวนนอตมากกว่า) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่อมีแรง
มากกว่า 1 แรง ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากันมากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามจะเหมือนมีแรงเพียงแรงเดียวกระทำ
ต่อวัตถุ ซึ่งมีค่าเท่ากับผลต่างของแรงเหล่านั้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 ครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับบูรณาการอาเซียน โดยครูถามนักเรียนว่ามีใครเคยแข่งชักเย่อบ้างหรือไม่ 
จากนั้นครูให้ความรู้กับนักเรียนว่า ชักเย่อเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับแรงลัพธ์ โดยฝ่ายที่ต้องการชนะต้องออกแรง
ให้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้แรงลัพธ์มีทิศทางมาทางตนเอง และให้เชือกถูกดึงมาทางฝ่ายตนเอง ประเทศไทย
มีสมาคมกีฬาชักเย่อแห่งประเทศไทย โดยเป็นสมาชิกลำดับที่ 59 จาก 66 ประเทศทั่วโลก และในวันที่ 12 
มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทั้ง 11 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการประชุมและก่อตั้งสมาพันธ์กีฬาชักเย่อสากลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อผลักดัน
กีฬาชักเย่อเข้าสู่สากล โดยมีเป้าหมายแรก คือ การผลักดันให้กีฬาชักเย่อบรรจุในกีฬาซีเกมส์ 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้ามีแรง 8 นิวตัน และ 4 นิวตันมากระทำต่อวัตถุหนึ่งร่วมกัน โดยแรง 8 นิวตัน มีทิศตะวันออก 
และแรง 4 นิวตันมีทิศตะวันตก แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองจะมีค่าเท่าใด และมีทิศทางใด (แนวคำตอบ 4 นิวตัน มี
ทิศตะวันออกเช่นเดียวกับแรง 8 นิวตัน)  
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– ถ้ามีแรง 2 แรงมากระทำต่อวัตถุหนึ่งร่วมกัน ดังแผนภาพ 

 
แรงลัพธ์จะมีค่าเท่าใด และวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด (แนวคำตอบ แรงลัพธ์มีค่าเท่ากับ 6 นิวตัน 

และวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง 12 นิวตัน) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. เชือก 
2. ใบกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม 
3. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
4. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

 

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงลพัธ์ของ
แรงในทิศทางตรงกันข้าม 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

4. ประเมินพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 

6 นิวตัน 12 นิวตัน 
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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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 6 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม (2)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 ป. 5/1) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที ่กระทำต่อวัตถุที ่อยู ่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที ่กระทำต่อวัตถุ                

(ว 2.2 ป. 5/2) 
3. ใช้เครื่องช่ังสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/3) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่มีขนาดเท่ากันที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน 

แต่มีทิศทางตรงกันข้ามได้ (K) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม และแรงลัพธ์

ที่กระทำต่อวัตถุได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันขา้มไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 เมื่อมีแรง 2 แรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรง
ลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์ และวัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที ่
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงลัพธ ์
 

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 

สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม 
 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นชักเย่อ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
ดังนี ้

– ถ้าทั้งสองฝ่ายออกแรงเท่ากัน ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะอะไร (แนวคำตอบ ไม่มีฝ่ายใดชนะ 
เพราะเชือกไม่มีการเคลื่อนที่) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ถ้ามีแรง 2 แรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกัน
ข้าม แรงลัพธ์จะมีค่าเท่าใด (แนวคำตอบ มีค่าเท่ากับศูนย์) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อมีแรง 2 แรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันในแนว
เดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์ และวัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่ 

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำ
ต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม ตามขั้นตอน ดังน้ี 

– เจาะรูที่ 1 บริเวณกึ่งกลางด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษแข็ง และรูที่ 2 ที่ด้านตรงกันข้าม  
– ใช้เครื่องชั่งสปริงแต่ละอันเกี่ยวกับรูที่ 1 และรูที่ 2 ไว้ แล้วออกแรงดึงในทิศทางตรงกันข้ามให้

กระดาษแข็งหยุดนิ่ง จากนั้นบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงแต่ละอัน และเขียนแผนภาพแสดง
แรงที่กระทำต่อกระดาษแข็ง 

– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ซ้ำอีก 2 ครั้ง  
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(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– เมื่อใช้เครื่องชั่งสปริง 2 อันดึงกระดาษแข็งแล้วทำให้หยุดนิ่ง ค่าแรงดึงที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง
สปริง 2 อันเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ค่าแรงดึงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริง 2 อันมี ค่าเท่ากัน 
เนื่องจากกระดาษแข็งหยุดนิ่งอยู่กับที่) 

– แรงที่เครื่องชั่งสปริง 2 อันที่กระทำต่อกระดาษแข็งแล้วทำให้กระดาษแข็งหยุดนิ่งอยู่ในแนว
เดียวกันหรือไม่ และมีทิศทางใด (แนวคำตอบ แรงทั้ง 2 แรงที่กระทำต่อกระดาษแข็งทำให้กระดาษแข็งหยุดนิ่ง
อยู่ในแนวเดียวกัน และมีทิศทางตรงกันข้าม) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  เมื่อแรง 2 
แรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม แล้ววัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ แสดง
ว่าแรงลัพธ์มีค่าเท่ากับศูนย ์
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
  (1) ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มีจุดใดบ้างที่ยังไม่
เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 

(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์

(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ขณะเล่นชักเย่อ ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายออกแรงดึงเชือกเท่ากัน แรงลัพธ์จะมีค่าเท่าใด (แนวคำตอบ มีค่า

เท่ากับศูนย์)  
– ถ้ามีแรง 2 แรงมากระทำต่อวัตถุหนึ่งร่วมกัน ดังแผนภาพ 

 
 

วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด (แนวคำตอบ วัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่) 
 
ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงลัพธ์ของแรงในทิศทางตรงกันข้าม โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์

12 นิวตัน 12 นิวตัน 
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2) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ แรงเสียดทาน 

3) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นชักเย่อ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตแรงลัพธ์ของแรงที่มีขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงลพัธ์ของ
แรงในทิศทางตรงกันข้าม 

2. ตรวจช้ินงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 7 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงเสียดทาน       
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 2.2 

ป. 5/4) 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธิบายความหมายและลักษณะของแรงเสียดทานได้ (K) 
2. ระบุปัจจัยทีม่ีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานได้ (K) 
3. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
4. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
6. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 แรงเสียดทาน คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพ้ืนผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด และมี
ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงเสียดทาน 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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

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

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำสมุด 2 เล่ม มาเปิดให้แต่ละหน้าวางซ้อนสลับกันทีละหน้าจนหมดเล่ม แล้วให้นักเรียน 2 คน ดึง
ที่สันสมุดแต่ละเล่ม เพื่อให้สมุดทั้ง 2 เล่ม แยกออกจากกัน แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี ้

– นักเรียนสามารถดึงสมุดทั้ง 2 เล่มให้แยกออกจากกันได้ง่ายหรือยาก เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น (แนวคำตอบ ยาก เพราะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ระหว่างกระดาษแต่ละแผ่นที่วางซ้อนกัน) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทาน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงเสียดทานที่ครู

มอบหมายให้ไปเรียนรู้ล่วงหน้าให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟัง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอข้อมูลหน้า
ห้องเรียน 

(2) ครูตรวจสอบว่านักเรียนทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปหรือไม่ โดยตรวจสอบจากการจดบันทึก
ของนักเรียน และถามคำถามเกี่ยวกับภาระงาน ดังนี้ 

– แรงเสียดทานคืออะไร (แนวคำตอบ แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ)   
– แรงเสียดทานเกิดขึ้นบริเวณใด (แนวคำตอบ แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ 2 

ชนิด) 
(3) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามที่นักเรียนสงสัยจากการทำภาระงานอย่างน้อยคนละ 1 

คำถาม ซึ่งครูให้นักเรียนเตรียมมาล่วงหน้า และให้นักเรียนช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น  
(4) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับภาระงาน โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงเสียดทาน 

คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด และมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถ ุ
 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูให้นักเรียนศึกษาเรื่อง แรงเสียดทาน จากใบความรู้หรือในหนังสือเรียน โดยครูช่วยอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่า แรงเสียดทาน คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทศิทางการเคลื่อนที่
ของวัตถุเสมอ แรงเสียดทานเกิดขึ้นเมื่อออกแรงกระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งให้เริ่มเคลื่อนที่และเกิดขึ้นขณะวัตถุ
กำลังเคลื่อนที่ มีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง โดยขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของ
วัตถุและชนิดของพ้ืนผิวสัมผัส  

(2) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรงเสียดทาน ตามขั้นตอน ดังน้ี 
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– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น ความหมายของแรงเสียดทาน ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียด
ทาน และทิศทางของแรงเสียดทาน  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย
การสืบค้นจากหนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแรงเสียดทาน 

(3) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบ ๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

–  ขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยใด (แนวคำตอบ น้ำหนักของวัตถุและ
ชนิดของพ้ืนผิวสัมผัส) 

– แรงเสียดทานมีทิศทางใด (แนวคำตอบ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงเสียด

ทาน คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ  โดยขนาดของแรง
เสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและชนิดของพ้ืนผิวสัมผัส 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงเสียดทาน จากหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่งครู 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

–“โต้งพยายามลากกล่องใบหนึ่งจนสามารถเคลื่อนที่ไปได้” จากคำกล่าวนี้ นักเรี ยนคิดว่าแรง
เสียดทานเกิดขึ้นเมื่อใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นเมื่อโต้งเริ่มออกแรงลากกล่องให้เคลื่อนที่) 

– ถ้าเราออกแรง 50 นิวตันผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ แรงเสียดทานที่
กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทางใด (แนวคำตอบ มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแรง 50 นิวตัน) 
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ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทาน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือ  
ผังมโนทัศน ์
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. สมุด 
2. หนังสือ วารสาร สารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หรืออินเทอร์เน็ต 
3. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ 
4. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
6. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
7. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงเสยีดทาน 
2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ

กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสงัเกตการทำงานกลุ่ม 

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. 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 8 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน    
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 

2.2 ป. 5/4) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/5) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีน้ำหนักต่างกันได้ (K) 
2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 
5. สื่อสารและนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (P) 

 

4. สาระสำคัญ 
 ขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ โดยวัตถุที่มีน้ำหนักมากจะมีแรง
เสียดทานมาก 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงเสียดทาน 
 

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

7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
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8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

 1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 
– ขณะที่ออกแรงกระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร (แนว

คำตอบ มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น โดยมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ) 
– น้ำหนักของวัตถุมีผลต่อขนาดของแรงเสียดทานหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ มีผล โดยวัตถุที่มี

น้ำหนักมาก จะมีขนาดของแรงเสียดทานมาก) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำกล่องใส่หนังสือมา 2 ใบ วางไว้หน้าห้องเรียน โดยกล่องใบที่ 1 ใส่หนังสือ 5 เล่ม และกล่อง

ใบที่ 2 ใส่หนังสือ 10 เล่ม แล้วให้นักเรียนลากกล่องทั้ง 2 ใบ สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของกล่อง จากนั้นตั้ง
ประเด็นคำถามดังนี ้

– เมื่อนักเรียนลากกล่องทั้ง 2 ใบให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นห้องเรียน กล่องใดเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า 
เพราะอะไร (แนวคำตอบ กล่องใบที่ 1 เพราะกล่องใบที่ 1 มีน้ำหนักน้อยกว่ากล่องใบที่ 2) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกันตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

– ติดตะขอเข้ากับแผ่นไม้ด้านข้างในตำแหน่งกึ่งกลาง สำหรับเกี่ยวเครื่องช่ังสปริง 
– วางกระบอกที่ใส่ทรายประมาณ 1 ใน 4 ของกระบอกบนแผ่นไม้  
– นำเครื่องชั่งสปริงมาเกี่ยวตะขอแล้วค่อยๆ เพิ่มแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆ บันทึกขนาดของแรงที่ทำ

ให้แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่ โดยอ่านตัวเลขที่เครื่องช่ังสปริง 
– ดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 – 3 แต่ใส่ทรายเพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 4 ของกระบอก เป็นครึ่ง

กระบอก 3 ใน 4 ของกระบอก และเต็มกระบอก ตามลำดับ 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 
(2) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
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– ปริมาณทรายที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อแรงดึงหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ มีผล เพราะปริมาณ
ทรายที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องออกแรงดึงมากขึ้น) 

– แรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับน้ำหนักของวัตถุในลักษณะใด (แนวคำตอบ แรงเสียดทานระหว่าง
วัตถุจะมากขึ้น เมื่อน้ำหนักของวัตถุมากขึ้น) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ขนาดของ
แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุ ถ้าวัตถุน้ำหนักมากขึ้น ขนาดของแรงเสียดทานก็จะ
มากขึ้น ทำให้ต้องออกแรงดึงวัตถุมากขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนดูรูปหรือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน 
เช่น การเข็นรถเข็นและการเข็นรถยนต์ จากนั้นให้นักเรียนวาดรูประบายสีพร้อมทั้งเขียนแผนภาพแสดงทิศทาง
ของแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน จากหนังสือ
เรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลงสมุดส่ง
คร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ถ้าออกแรง 100 นิวตัน ผลักวัตถุ ก และ ข ที่มีน้ำหนัก 50 นิวตัน และ 80 นิวตัน ตามลำดับ 
ดังแผนภาพ 

       
  (ก)   (ข) 

แรงเสียดทานที่กระทำต่อวัตถุใดมีค่ามากที่สุด เพราะอะไร (แนวคำตอบ วัตถุ ข เพราะวัตถุ ข มี
น้ำหนักมากกว่าวัตถุ ก) 

– น้ำหนักของวัตถุมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ มีผล เนื่องจากวัตถุ
ที่มีน้ำหนักมากจะมีแรงเสียดทานมาก ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ยาก ส่วนวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยจะมีแรงเสียดทาน
น้อย ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่าย) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
 

100 นิวตัน 50 นิวตัน 100 นิวตัน 80 นิวตัน 
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กล่องใส่หนงัสือ 
2. ใบกิจกรรม สังเกตแรงเสียดทานกับน้ำหนักที่ต่างกัน 
3. รูปหรือสื่อมลัติมีเดียที่แสดงให้เห็นถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกัน เช่น การเข็น

รถเข็นและการเข็นรถยนต์ 
4. สมุดวาดรูป 
5. สีไม้/สีเทียน 
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. สื่อการเรยีนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 

 
11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงเสยีดทาน
กับน้ำหนักที่ต่างกัน 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 10  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน (1)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 

2.2 ป. 5/4) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/5) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่บนพ้ืนผิวสมัผัสที่ต่างกันได้ 

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

 

4. สาระสำคัญ 
 ขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ โดยการลากหรือดันวัตถุไปบน
พื้นผิวสัมผัสที่เรียบจะออกแรงน้อยกว่าพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระ 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงเสียดทาน 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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

 
7. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะ/กระบวนการและทักษะในการดำเนินชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

8. ชิ้นงานหรอืภาระงาน 
สังเกตแรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 1) ครูนำกล่องใส่หนังสือ 5 เล่มมาวางไว้หน้าห้องเรียน แล้วให้นักเรียนลากกล่องให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น
ห้องเรียน จากนั้นครูนำแผ่นยางกันกระแทกมาปูนบนพื้นห้องเรียน และวางกล่องกระดาษลงบนแผ่นยางกัน
กระแทก แล้วให้นักเรียนลากกล่องให้เคลื่อนที่ไปบนแผ่นยางกันกระแทก สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของกล่อง 
จากนั้นต้ังประเด็นคำถาม ดังนี ้

– การลากกล่องให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวสัมผัสชนิดใดทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้เร็วกว่ากัน (แนว
คำตอบ พื้นห้องเรียน) 

– ขณะที่กล่องเคลื่อนที่ มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่ (แนวคำตอบ มีแรงเสียดทานเกิดขึ้น) 
2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ

เรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูถามคำถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ชนิดของพ้ืนผิวสัมผัสมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ มี โดยการออก
แรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่บนพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระต้องออกแรงมากกว่าการออกแรงกระทำต่อวัตถุให้
เคลื่อนที่บนพ้ืนผิวสัมผัสที่เรียบ) 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตแรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน 

ตามขั้นตอน ดังนี ้
– วางแผ่นไม้ลงบนพ้ืนโต๊ะ และวางถุงทรายลงบนแผ่นไม้  
– นำเครื่องชั่งสปริงมาเกี่ยวตะขอแล้วค่อยๆ เพิ่มแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆ บันทึกขนาดของแรงที่ทำ

ให้แผ่นไม้เริ่มเคลื่อนที่ โดยอ่านตัวเลขที่เครื่องชั่งสปริง 
– ติดกระดาษทรายให้ตึงกับพื้นโต๊ะ วางแผ่นไม้ลงบนกระดาษทราย และวางถุงทรายลงบนแผ่น

ไม้ แล้วดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2  
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

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

– พื้นผิวสัมผัสที่ต่างกันมีผลต่อแรงดึงหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวคำตอบ มีผล เพราะพื้นผิวสัมผัส
ที่ขรุขระมากขึ้นจะต้องใช้แรงดึงมากขึ้นจึงจะทำให้แผ่นไม้เคลื่อนที่ได้) 

– แรงเสียดทานเกี่ยวข้องกับพื้นผิวสัมผัสที่กระทำต่อแผ่นไม้ในลักษณะใด (แนวคำตอบ พื้น
ผิวสัมผัสที่ขรุขระ เช่น กระดาษทราย มีแรงเสียดทานมาก ส่วนพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ เช่น พื้ นโต๊ะ มีแรงเสียด
ทานน้อย) 

(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ขนาดของ
แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวสัมผัส ถ้าลากวัตถุไปบนพื้นผิวสัมผัสที่เรียบจะออกแรง
น้อยกว่าพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระ ขนาดของแรงเสียดทานก็จะน้อยกว่า 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 (1) ครูให้นักเรียนวาดรูประบายสีเกี ่ยวกับการออกแรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันให้เคลื่อนที่บนพื้น
ผิวสัมผัสที่ต่างกัน เช่น การเข็นรถเข็นบนพื้นหินอ่อนกับการเข็นรถเข็นบนสนามหญ้า พร้อมทั้งเขียนแผนภาพ
แสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้นและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น 

(2) นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับแรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน จาก
หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต และนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดคำศัพท์พร้อมทั้งคำแปลลง
สมุดส่งคร ู
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– เมื่อนักเรียนเดินบนพื้นถนนจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นที่บริเวณใด (แนวคำตอบ เกิดขึ้นที่บริเวณ
ระหว่างพ้ืนรองเท้ากับพื้นถนน) 

– ถ้านักเรียนผลักลังผลไม้หนัก 80 นิวตันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นหินอ่อนและพื้นคอนกรีต พื้น
ผิวสัมผัสชนิดใดทำให้ลังผลไม้เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ากัน เพราะอะไร (แนวคำตอบ พื้นหินอ่อน เพราะพื้นหินอ่อน
ซึ่งเป็นพื้นผิวสัมผัสที่เรียบมีแรงเสียดทานน้อยกว่าพื้นคอนกรีตซึ่งเป็นพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระ ดังนั้นลังผลไม้จึง
เคลื่อนที่บนพ้ืนหินอ่อนได้ง่ายกว่าพื้นคอนกรีต) 
 

ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่
ความคิดหรือผังมโนทัศน ์
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10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กล่องใส่หนงัสือ  
2. แผ่นยางกันกระแทก 
3. ใบกิจกรรม สังเกตแรงเสียดทานบนพ้ืนผิวสัมผัสที่ต่างกัน 
4. สมุดวาดรูป 
5. สีไม้/สีเทียน 
6. หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศหรืออินเทอร์เน็ต 
7. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
8. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงเสยีด
ทานบนพ้ืนผิวสัมผัสที่ต่างกัน 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

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 10  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รายวิชา วิทยาศาสตร์  รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  แรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน (2)   
ผู้สอน อาจารย์ณฐพล อยูเ่ป็นสุข       เวลา  1  ชั่วโมง 
********************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้   

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์
 

2. ตัวชี้วัดชั้นปี 
1. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (ว 

2.2 ป. 5/4) 
2. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ (ว 2.2 ป. 5/5) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สังเกตและอธิบายแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อออกแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่บนพ้ืนผิวสมัผัสที่ต่างกันได้ 

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

 

4. สาระสำคัญ 
 ขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ โดยการลากหรือดันวัตถุไปบน
พื้นผิวสัมผัสที่เรียบจะออกแรงน้อยกว่าพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระ ซึ่งพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย เช่น 
ผิวแก้ว แผ่นโลหะเรียบ ไม้เรียบขัดมัน และพื้นหินอ่อน ส่วนพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานมาก เช่น ผิว
ยางพาราที่ขรุขระ คอนกรีต และกระดาษทราย 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 แรงเสียดทาน 
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 
1. สังเกตการลดแรงเสียดทาน 
2. สังเกตประโยชน์ของแรงเสียดทาน 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยใช้คำถามต่อไปน้ี 

– แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด (แนวคำตอบ น้ำหนักของวัตถุและชนิดของพื้น
ผิวสัมผัส) 

– ถ้าผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวสัมผัสที่เรียบและพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระ แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้นมีค่าเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน เนื่องจากการผลักโต๊ะไปบนพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระต้อง
ออกแรงมากกว่าพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ แสดงว่าขณะผลักโต๊ะไปบนพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระมีแรงเสียดทานเกิดขึ้น
มากกว่า) 

2) นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
เรียนรู้เรื่อง แรงเสียดทานบนพ้ืนผิวสัมผัสที่ต่างกัน 
 

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ร่วมกับแบบกลับด้าน 

ชั้นเรียน (flipped classroom) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
 

1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
(1) ครูนำกล่องใส่หนังสือ 10 เล่มมาวางไว้หน้าห้องเรียน แล้วให้นักเรียนลากกล่องให้เคลื่อนที่ไปบน

พื้นห้องเรียน แล้วถามคำถามนักเรียนดังนี ้
– ถ้าต้องการลากกล่องใส่หนังสือให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นห้องเรียนให้ง่ายและสะดวกที่สุด นักเรียน

ควรทำอย่างไร (แนวคำตอบ สอดผ้าไว้ใต้กล่อง แล้วจึงออกแรงลากกล่องให้เคลื่อนที่) 
– วิธีการดังกล่าวมีผลต่อแรงเสียดทานในลักษณะใด (แนวคำตอบ ทำให้แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น

ระหว่างกล่องใส่หนังสือกับพื้นห้องเรียนลดลง)  
(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 

2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 
(1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การลดแรงเสียดทาน ตาม

ขั้นตอน ดังนี ้
– นักเรียนช่วยกันลากโต๊ะจากท่ีหนึง่ไปยังอีกท่ีหน่ึง สังเกตการออกแรงลากโต๊ะ 
– สอดผ้าไว้ใต้ขาโต๊ะ และลากผ้าที่วางโต๊ะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สังเกตการออกแรงลากโต๊ะ 
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– เปรียบเทียบการออกแรงทั้ง 2 ครั้ง บันทึกผล 
(2) ครูคอยแนะนำช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเดินดูรอบๆ ห้องเรียนและเปิดโอกาส

ให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
 

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

– ก่อนสอดผ้าใต้ขาโต๊ะและหลังสอดผ้าใต้ขาโต๊ะแบบใดเคลื่อนย้ายโต๊ะได้ง่ายกว่า (แนวคำตอบ 
หลังสอดผ้าใต้ขาโต๊ะ) 

– ถ้านักเรียนไม่ใช้ผ้าสามารถใช้สิ่งอ่ืนแทนได้หรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ ได้ อาจใช้แผ่นไม้เรียบ
ผิวมัน แต่ถ้าใช้ควรเน้นวัสดุที่เรียบและทนทาน) 

– ผ้าที่ใช้ลากช่วยเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน (แนวคำตอบ ลดแรงเสียดทาน) 
– นักเรียนสามารถนำวิธีการจากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในเรื่องใด (แนวคำตอบ การเคลื่อนย้าย

วัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยก่อนเคลื่อนย้ายควรใช้ผ้าสอดใต้วัตถุ เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น) 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  ขนาดของ

แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวสัมผัส ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัตถุบนพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระจะ
เกิดแรงเสียดทานมากทำให้เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ลำบาก การเคลื่อนย้ายวัตถุบนพื้นผิวสัมผัสที่เรียบจะเกิดแรง
เสียดทานน้อยทำให้เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ง่ายขึ้น 
 

4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
  (1) ครูแบ่งนักเรียนกลุ่มละ 5 – 6 คน ให้นักเรียนสังเกตประโยชน์ของแรงเสียดทาน ตามขั้นตอน ดังนี้ 
– นำน้ำ 1 แก้วและน้ำยาล้างจาน 5 ช้อนโต๊ะใส่ลงในอ่างพลาสติกแล้วผสมให้เข้ากัน 

– นำขวดน้ำมาเติมน้ำให้เต็มขวด แล้วยกขวดน้ำด้วยมือที่แห้งเพียงข้างเดียว จากนั้นใช้มือข้างเดิม
จุ่มลงในน้ำผสมน้ำยาล้างจาน แล้วยกขวดน้ำอีกครั้ง สังเกตและบันทึกผล 

(2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม  
(3) ครูอธิบายเรื่องน่ารู้ เรื ่องการเพิ่มและลดแรงเสียดทาน ให้นักเรียนเข้าใจว่า แรงเสียดทานให้

ประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากมาย เช่น ดอกยางที่พื้นรองเท้าช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้ผู้สวมใส่เดินบนพื้นได้ดี
ขึ้น ดอกยางที่ยางรถยนต์ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้ล้อยึดเกาะพื้นถนนได้ดีแม้ในเวลาที่พื้นถนนเปียก และแถบ
ยางที่ขอบบันไดช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้ผู้ขึ้น–ลงไม่ลื่นตกบันได แต่ในบางสถานการณ์แรงเสียดทานที่มาก
เกินไปก็มีข้อเสียเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการลดแรงเสียดทานลงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 
เช่น การหยอดน้ำมันหล่อลื่นบนโซ่จักรยานเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้ล้อหมุนได้สะดวกมากขึ้น และการใช้ตลับ
ลูกปืนช่วยลดแรงเสียดทานทำให้อุปกรณ์ไม่เกิดการเสียดสีกันจนเสื่อมสภาพ 

(4) ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสียของแรงเสียดทานว่า ในบางสถานการณ์ถ้ามีแรงเสียดทานมาก
เกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองแรงและพลังงานได้ นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้อีกด้วย 
จากนั้นครูเชื่อมโยงความรู้เข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้นักเรียนรู้จักวิธีลดแรงเสียดทานเพื่อช่วย
ประหยัดแรงและพลังงาน เช่น การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ควรใช้ผ้าสอดใต้วัตถุเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้
ง่ายขึ้นและประหยัดแรงที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย รวมทั้งการใส่น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์เพื่อลดความฝืดใน
เครื่องยนต์ ทำให้ประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ได้ 
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(5) ครูให้นักเรียนเล่นเกมเพิ่มหรือลดแรงเสียดทาน จากหัวข้อสนุกทำ สนุกคิด กับวิทยาศาสตร์ ตามที่
กำหนด 
 

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

เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
(2) นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไข

อย่างไรบ้าง 
(3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และ

การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน ์
(4) ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  

– ชนิดของพื้นผิวสัมผัสมีผลต่อการออกแรงลากวัตถุให้เคลื่อนที่หรือไม่ เพราะเหตุใด (แนว
คำตอบ มีผล เพราะพื้นผิวสัมผัสที่ขรุขระจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นมากกว่าพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ ทำให้ต้องออก
แรงลากวัตถุมาก วัตถุจึงจะเคลื่อนที่ได้)  

– ถ้าออกแรงผลักวัตถุ 50 นิวตันไปบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน ดังแผนภาพ 
 

    
  (ก)   (ข) 

 

ขั้นสรุป 
 1) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานบนพื้นผิวสัมผัสที่ต่างกัน โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน ์

2) ครูดำเนินการทดสอบหลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความก้าวหน้า/
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ของนักเรียน  

3) ครูเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนนี้กับบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการ
เรียนช่ัวโมงต่อไป โดยการใช้คำถามกระตุ้น ดังนี้ 

– แรงเกี่ยวข้องกับการเกิดเสียงหรือไม่ อย่างไร (แนวคำตอบ เกี่ยวข้อง เนื่องจากเมื่อมีแรงมา
กระทำต่อแหล่งกำเนิดเสียง แหล่งกำเนิดเสียงจะเกิดการสั่นสะเทือน ทำให้เกิดเสียงขึ้น) 

4) ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของบทเรียนชั่วโมงหน้า เพื่อจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
โดยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าล่วงหน้าในหัวข้อ การได้ยินเสียง 

5) ครูให้นักเรียนเตรียมประเด็นคำถามที่สงสัยมาอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม เพื่อนำมาอภิปรายร่วมกัน
ในห้องเรียนครั้งต่อไป 
 

10. สื่อการเรยีนรู ้
1. กล่องใส่หนงัสือ 
2. ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู ้การลดแรงเสยีดทาน 
3. น้ำ 
4. ขวดน้ำขนาด 1 ลิตร 

100 นิว
ตัน 

50 นิวตัน   
100 นิว
ตัน 

50 นิว
ตัน 
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5. น้ำยาล้างจาน 
6. อ่างพลาสติก 
7. แบบทดสอบหลังเรียน 
8. คู่มือการสอน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
9. สื่อการเรียนรู้ PowerPoint รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10. แบบฝึกทกัษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
11. หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

11. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

ด้านความรู้ (K) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ               

จิตวิทยาศาสตร ์(A) 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

1. ซักถามความรู้เรื่อง แรงเสยีด
ทานบนพ้ืนผิวสัมผัสที่ต่างกัน 

2. ตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของ
กิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียน 

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
เป็นรายบุคคลโดยการสังเกต
และใช้แบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร ์

1. ประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบ
วัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

2. ประเมินทักษะการคิดโดย
การสังเกตการทำงานกลุ่ม 

3. ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาโดยการสังเกตการ
ทำงานกลุ่ม 

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 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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............................................ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รหัสวิชา ว 15102 รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : นวัตกรรมอัจฉริยะ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

เรื่อง  รถบรรทุกสินค้า (Cargo truck)     จำนวน 5 ชั่วโมง  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ว 2.2 ป.5/4 ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์
ว 4.2 ป.5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 
ค 2.1 ป.5/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและความจุ
ของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย การ
พูด/การเขียน 
ท 3.1 ป.5/1 พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและด ู
ส 3.1 ป 5/1 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
พ 3.2 ป.5/4 ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื ่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
ศ 1.1 ป.5/6 ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของ
ตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
ง 1.1 ป.5/2 ใชท้ักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. สาระสำคัญ 
ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต จัดองค์ประกอบศิลป์ และมีความคิด

สร้างสรรค์ ในการระบุปัญหา วางแผน ออกแบบรถบรรทุกสินค้าและบริการเพื่อแข่งขันกับเพื่อนร่วมชั้น 
(Cargo truck) โดยกำหนดกระบะให้มีปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พร้อมทั้งคำนึงถึงแรงเสียดทานเป็นแรงที่
เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ (ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ) และใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุก
กรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้อง
รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วย การพูด/การเขียน 
พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องและวิธีการปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 จุดประสงค์ด้านความรู้ 
  3.1.1 นักเรียนสามารถลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุได้ (Science) 

      3.1.2 นักเรียนสามารถบอกปัจจัยในการบริการสินค้า (Social)  
      3.1.3 นักเรียนสามารถสื่อสารแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

(Thai)  
  3.1.4 นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Technology) 



  3.1.5 นักเร ียนสามารถออกแบบและสร้างรถบรรทุกสินค้า ผ่านกระบวนการออกแบบ                   
เชิงวิศวกรรม (Engineering) 
  3.1.6 นักเรียนสามารถรวบรวม เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน (English) 

      3.1.7 นักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงสี ่เหลี ่ยมมุมฉากได้ (กระบะรถบรรทุกสินค้า)
(Mathematics) 

  3.1.8 นักเรียนสามารถจัดองค์ประกอบศิลป์และบอกวิธีการปรับปรุงงานชิ ้นงานให้ดีขึ้น
(Morality & Art)  
  3.1.9 นักเรียนสามารถยอมรับความแตกต่างและปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ในระหว่างการแข่งขันรถบรรทุกสินค้าและบริการ (Health Education) 
  3.1.10 นักเรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำชิ้นงาน 
(Occupations) 
  4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
               4.2.1 มีวินัย 

         4.2.2 มุ่งมั่นในการทำงาน         

         4.2.3 ใฝ่เรียนรู้  
  4.3 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
   4.3.1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) 
   4.3.2 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
   4.3.3. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 

4.3.4 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and 
Media Literacy) 

5. สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร:์ ลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสัมผัสของวัตถุ 

สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา: ปัจจัยในการบริการสินค้า 
 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี: ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา 
 สาระการเรียนรูภ้าษาไทย: การสื่อสาร 
        สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ: การค้นคว้า รวบรวมคำศัพท ์

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร:์ การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ: การจัดองค์ประกอบศิลป์และวิธีการปรับปรุงงาน 
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา: การปฏิบัติตามสิทธิของตนเองไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น 

 สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ: การทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 



 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (ชั่วโมงที่ 1) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นักเรียนชมวิดีทัศน์ เรื่อง “โครงการศนูย์การขนส่ง” 
 https://youtu.be/k52bVPyVIZo  
 โดยมีครูคอยบรรยายประกอบวิดีทัศน์ 
2. นักเรียนฟังสถานการณ์จากครู “วันนี้นักเรียนแต่ละคนจะเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งสินค้าและบริการ โดย

จะต้องส่งสินค้าให้กับคนในเมือง “สุนันทา” ซึ่งนักเรียนต้องออกแบบรถบรรทุกและบริการขนส่งสินค้าที่จะ
สามารถส่งสินค้าของนักเรียนให้ได้รวดเร็วที่สุดและทั่วถึงผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าของนักเรียนพอใจ 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ต่อไปนี ้

เงื่อนไขของกิจกรรม 
- นักเรียนจะต้องสร้างรถบรรทุกสินค้า ที่เคลื่อนที่ไดเ้ร็วและไกลที่สุด 
- รถบรรทุกสินคา้และบริการทีม่ีกระบะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและสามารถบรรทุกสนิคา้โดยสินค้า

คือดินน้ำมันที่มีขนาด 100 กรัม จำนวน 5 ก้อน ได ้
-   ลักษณะรถบรรทุกสินค้าและบริการ มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ 
- จุดเริ่มต้นในการปล่อยรถบรรทุกสินค้าและบริการต้องเริ่มจากจุดเดียวกัน และปล่อยโดยไม่ออกแรง

ผลักรถบรรทุก 
-    แผนผังเมือง “สุนันทา” แต่ละบ้านของผู้บริโภคอยู่ห่างกัน 1 เมตร 
-    รถบรรทุกสินค้าที่สามารถส่งสินค้าในเมือง “สุนันทา” ได้มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน 

      3. ครูใช้คำถามทบทวนความเข้าใจสถานการณ ์“เป้าหมายของรถบรรทุกสินค้าและบริการของนักเรียนคือ
อะไร” โดยนักเรียนจะต้องตอบตามเง่ือนไขกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดเพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้ (ชั่วโมงที่ 1) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ครูตั้งประเด็นคำถามจากสถานการณ์ว่า “รถบรรทุกสินค้าและบริการของนักเรียนจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นอยู่
กับสิ่งใด และอะไรคือปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น” 

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว แนวคำตอบ (พื้นผิวของล้อรถบรรทุก, 
พื้นผิวของถนน, การลดแรงเสียดทาน) 

3. ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย “นักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุหรือไม่ อย่างไร” 

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4 – 5 คน ปฏิบัติกิจกรรม การดีดลูกแก้วในพื้นที่ที่ต่างกัน ตามขั้นตอน ดังนี ้
– นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

• ดีดลูกแก้วบนพื้นคอนกรีต สนามหญ้า พื้นอิฐ พื้นยาง พื้นไม ้
• เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของลูกแก้วบนพื้นคอนกรีต สนามหญ้า พื้นอิฐ พื้นยาง พื้นไม ้

– เขียนระยะของการเคลื่อนทีข่องวัตถุ บันทึกผล และสรุปผล 
5. ครูคอยแนะนำนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหา 
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าห้องเรียน 



7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถาม เช่น 
– ลักษณะพื้นผิวใดที่ลูกแก้วเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด (แนวคำตอบ คอนกรีต ) 
– ลักษณะพืน้ผิวใดที่ลูกแก้วเคลื่อนที่ได้ใกล้ที่สุด (แนวคำตอบ สนามหญ้า) 
– เรียงลำดับพื้นผิวที่ลูกแก้วเคลื่อนที่ได้จากระยะใกล้ไปไกล  (แนวคำตอบ สนามหญ้า พื้นยาง พื้นอิฐ 
พื้นไม้ พื้นคอนกรีต) 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่า  แรงเสียดทานมี
ผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังนี้ ถ้าแรงเสียดทานมากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ใกล้/ช้า ถ้าแรงเสียดทาน
น้อยวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล/เร็ว 

ขั้นที่ 3 เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 2) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการงานอาชีพ 

1. ครูทบทวนสถานการณ์กติกาและเงื่อนไข การออกแบบรถบรรทุกสินค้าและบริการ จากชั่วโมงที่แล้ว 
สอบถามตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้การออกแบบรถบรรทุ กสินค้าและ
บริการ 

2. ครูตั้งประเด็นเพื่อร่วมอภิปรายกับนักเรียนว่า 
“ตามเง่ือนไขนักเรียนจะต้องสร้างรถบรรทกุสินค้าและบรกิารที่เคลื่อนทีไ่ด้ไกล โดยกระบะเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉากและสามารถบรรทุกสินค้าทีม่ีน้ำหนัก 500 g. ลักษณะรถบรรทุกสินค้าและบริการ มี
ความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์” 

3. ตัวแทนกลุ่มรบัใบงาน “การออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ” จากครู  
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดจากเงื่อนไขที่ครูตั้งประเด็นขึ้น และทำการเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ 

ในการสร้างรถบรรทุกสินค้าและบริการใส่ลงในใบงาน “การออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ” 
5. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างรถบรรทุกสินค้าและบริการ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในชั่วโมง

ถัดไป 

ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 3) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ และวิชาคณิตศาสตร ์

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการโดยพิจารณาจากเงื่อนไข ใส่ลงในใบ
งาน “การออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ” โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มออกแบบรถบรรทุกสินค้าและ
บริการ ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดว่า “นักเรียนออกแบบรถบรรทุกที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลเพื่อส่ง
สินค้า และกระบะรถบรรทุกต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนัก 500 g. ลักษณะ
รถบรรทุกสินค้าและบริการ มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค”์ 

2. กลุ่มที่ออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการเสร็จแล้ว นำใบงานส่งครูเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
ความสอดคล้องกับเงื่อนไข 

3. ครูย้ำเตือนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างรถบรรทุกสินค้าและบริการเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมมาในช่ัวโมงถัดไป 
ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (ชั่วโมงที่ 4) 
บทบาทของครู: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. ครูตรวจสอบความพร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่กลุ่ม ที่ได้ทำการเลือกจากช่ัวโมงก่อน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้างรถบรรทุกสินค้าและบริการตามแบบร่างที่ออกแบบไว้ 



3. นักเรียนที่สร้าง รถบรรทุกสินค้าและบริการเสร็จแล้ว นำชิ้นงานต้นแบบทดลองวิ่งขนส่งสินค้าใน
แผนผังเมือง “สุนันทา” ตรวจสอบว่าขนส่งสินค้าทั่วถึงบ้านทั้ง 5 หลังในเมือง “สุนันทา” หรือไม่ 

4. นักเรียนปรับปรุงชิ้นงาน รถบรรทุกสินค้าและบริการ โดยพิจารณาจากปัญหาที่พบในการทดลองวิ่ง
ขนส่งสินค้า เพื่อให้รถบรรทุกสินค้าขนส่งสินค้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง
บันทึกปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาลงในใบงานการออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ 

ขั้นที่ 6 นำเสนอต้นแบบ วิธีการ และผลการแก้ปัญหา (ชั่วโมงที่ 5) 

บทบาทของครู: ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิด ร่างบทพูดเป็นเนื้อหาภาษาไทยในการนำเสนอรถบรรทุก

สินค้าและบริการ  ครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

2. นักเรียนกลุ่มที่ร่างบทพูดในการนำเสนอรถบรรทุกสินค้าและบริการเรียบร้อยแล้ว ให้สืบค้นคำศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกสินค้าและบริการ โดยครูจะต้องคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสบืค้นไปใส่ในการนำเสนอรถบรรทุกสินคา้และบริการ 

4. นักเรียนกลุ่มที่สร้างรถบรรทุกสินค้าและบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้นำชิ้นงานพร้อมบทพูด ลงมา
บริเวณสนามหน้าเสาธง เพื่อเตรียมตัวในการแข่งขัน โดยครูเตรียมแท่นสำหรับปล่อยรถและอุปกรณ์ใน
การวัดระยะทาง 

5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแต่ละนำเสนอชิ้นงานรถบรรทุกสินค้าและบริการ ของตนเองตามบทพูดที่
ร่างไว้ และตอบประเด็นต่อไปนี้  

- รถบรรทุกสินค้าและบริการของนักเรียนสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกพื้นผิวของวัตถุหรือไม่ อย่างไร 
- รถบรรทุกสินค้าและบริการของนักเรียนสามารถบรรทุกสินค้าได้หรือไม่ 
- รถบรรทุกสินค้าและบริการของนักเรียนมีจุดโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร 

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำชิ้นงานเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อหากลุ่มที่รถบรรทุกสินค้าและบริการสามารถบรรทุก
สินค้าและเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด 

7. นักเรียนและครูทีเ่ก่ียวข้องทุกทา่นร่วมกันอภิปรายตามประเด็นต่อไปน้ี 

- ปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างสร้างช้ินงาน 

- วิธีการที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาที่พบ 

- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

9. ครูประกาศผลรางวัลผู้ชนะที่รถบรรทุกสินค้าและบริการสามารถบรรทุกสินค้าและเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด 

8. สื่อการเรียนรู้ 
           8.1) ใบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้สังเกตการดีดลูกแก้วในพื้นที่ที่ต่างกัน 
   8.2) ใบงานการออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ 
  8.3) สื่อ Power point 
  8.4) สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง “รถบรรทุกประกอบร่าง!!!” https://youtu.be/T6IKTsqFtgY 

 

 

 
 



9. การวัดและการประเมิน 
 

สิ่งที่ต้องการวดั วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมนิผล 

1. จุดประสงค์ด้านความรู้ 
Science 
- นักเรียนสามารถลดแรงเสียด
ทานที ่เกิดขึ ้นระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุได้ 

Social 
- นักเรียนสามารถบอกปัจจัยใน
การบริการสินค้า 

Thai 
- นักเรียนสามารถสื ่อสารแสดง
ค ว าม ร ู ้  ค ว ามค ิ ด เ ห ็ น และ
ความร ู ้ส ึกจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น 

Technology 
- นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะในการแก้ ป ัญหาและ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้
พ ิ จารณาจากสถานการณ ์ที่
เกิดขึ้น 

Engineering 
- นักเรียนสามารถออกแบบและ
ส ร ้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง  ผ ่ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ                   
เชิงวิศวกรรม 

English 
- นักเรียนสามารถรวบรวม เขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
กับชิ้นงาน 
 
 
 

 
 
- ประเมินจากรถบรรทุกสินคา้
และบริการ 
 
 
- ประเม ินจาก ใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 
- ประเม ินจากการนำเสนอ
ชิ ้นงานรถบรรทุกสินค้าและ
บริการ 
 
 
- ประเม ินจากใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 
 
 
 
- ประเม ินจากใบงาน การ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 
 
- ประเมินจากการนำเสนอ
ชิ ้นงานรถบรรทุกสินค้าและ
บริการ 

 
 
-แบบประเมินรถบรรทุก
สินค้าและบริการ 
 
 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 
- แบบประเมินการนำเสนอ
ชิ้นงานรถบรรทุกสินค้าและ
บริการ 
 
 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 
 
 
 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 
 
- แบบประเมินการนำเสนอ
ชิ้นงานรถบรรทุกสินค้าและ
บริการ 

 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 2 ขึ้นไป 



สิ่งที่ต้องการวดั วิธีการวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การ
ประเมนิผล 

Mathematics 
- นักเรียนสามารถหาปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ (กระบะ
รถบรรทุกสินค้า)  
 
Morality & Art 
-  น ั ก เ ร ี ย น ส า ม า ร ถ จั ด
องค์ประกอบศิลป์และบอกวิธีการ
ปรับปรุงงานช้ินงานให้ดีขึ้น 
 
Health Education 
- นักเรียนสามารถยอมรับความ
แตกต่างและปฏิบัติตามสิทธิของ
ตนเองไม่ละเมิดสิทธิผ ู ้อ ื ่น ใน
ระหว่างการแข่งข ันรถบรรทุก
สินค้าและบริการ 
 
Occupations 
- นักเรียนสามารถทำงานอย่าง
เ ป ็ น ร ะบบ  แ ล ะม ี ค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์ในการทำช้ินงาน 
 

 
-  ประเม ินจากใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 
 
-  ประเม ินจากใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 
 
-  ประเม ินจากการส ัง เกต
พฤติกรรม 
 
 
 
 
 
-  ประเม ินจากใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกส ินค้า
และบริการ 
 

 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 
 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเม ินใบงานการ
ออกแบบ รถบรรทุกสินค้า
และบริการ 
 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์
 
 
-  เ กณฑ ์ ผ ่ า น
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - มีวินัย 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
- ส ั ง เ ก ต พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงานของนักเรียน 

 
- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์

3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     - ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการ
แ ก ้ ป ั ญ หา  ( Critical Thinking 
and Problem Solving) 
     - ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 
        - ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

 
-  ประ เม ิ นจากการตรวจ
แ บ บ ท ด ส อ บ ท ั ก ษ ะ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21 
 
 

 
- แบบทดสอบทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
 
 

 
- เกณฑ์ร้อยละ 
60 %  
ผ่านเกณฑ ์



( Collaboration, Teamwork 
and Leadership) 
        - ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, 
Information, and Media 
Literacy) 
 
10.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน 
        (นายณฐพล  อยู่เป็นสุข) 
 
 
 
 
 
 



การออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ 
ชื่อกลุ่ม : ……………………………………………………………………………….. 

สมาชิก 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

………………………………………………………………………………........ ป. 5/ ....... เลขที่....... 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 
เรื่อง “การออกแบบ รถบรรทุกสินคา้และบริการ” 

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบ รถบรรทุกสินค้าและบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัสดุ/อปุกรณ์ 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
...................................................................        ................................................................... 
 
 
 
 

 



ให้นักเรียนตอบคำถามถึงสิ่งที่พบระหว่างพัฒนาชิ้นงาน 

1. ปัญหาที่พบ  
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 

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

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

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

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

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี ้
 
1. นักเรียนออกแบบรถบรรทุกสินค้าให้ลดแรงเสียดทาน อย่างไร 

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

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

2. ระยะที่รถบรรทุกสินค้าเคลื่อนที่ได้ ......................................................... เมตร 

   ส่งสินค้าถึงบ้านผู้บริโภคได้จำนวน ......................................................... หลัง 

 สิ่งสำคัญในการบริการส่งสนิค้าถึงผู้บริโภค คือ .......................................................................................... 

3. ความกว้างของกะบะรถบรรทุกสินค้าและบริการ ........................................................................................ 

 ความยาวของกะบะรถบรรทกุสินคา้และบริการ ......................................................................................... 

 ความสูงของกะบะรถบรรทุกสินค้าและบรกิาร ............................................................................................ 

 แสดงวิธีการหาปริมาตรของกระบะรถบรรทุกสินค้าและบริการ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 



ใบงานที่ 2 

บทพูดนำเสนอ รถบรรทุกสินค้าและบริการ 
คำชี้แจง นักเรียนเขียนบทพูดเพื่อนำเสนอชิ้นงานรถบรรทุกสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขที่กำหนด 

…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



เกณฑ์การประเมินชิ้นงานรถบรรทุกสินค้าและบริการ 
 

รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การวางแผน
และ

ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
วางแผน 
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการได้ 

มีการวางแผน 
ออกแบบ
รถบรรทุก
สินค้าและ

บริการแต่ไม่
สอดคล้องกับ

เงื่อนไขที่
กำหนด 

มีการวางแผน 
ออกแบบ
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการตาม
เงื่อนไขได้

ครบถ้วน แต่
ชิ้นงานไม่ได้
สร้างจากวัสดุ

เหลือใช ้

มีการวางแผน 
ออกแบบ
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการตาม
เงื่อนไขได้

ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ
เหลือใช้เป็น
บางส่วน 

มีการวางแผน 
ออกแบบ

รถบรรทุกสินค้า
และบริการตาม

เงื่อนไขได้
ครบถ้วน และ
สร้างจากวัสดุ

เหลือใช้ทั้งหมด   

ความคิด
สร้างสรรค ์

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถคิด
หาวิธีการ

แก้ปัญหาและ
พัฒนาชิ้นงาน 

พัฒนาชิ้นงาน
มีการคิดหา

วิธีการ
ปรับปรุง
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการ

แก้ปัญหาได้
เพียง 1 วิธี 
โดยไม่มี
ความคิด
แปลกใหม ่

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดวิธีการ

ปรับปรุง
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการเพื่อ

แก้ปัญหาได้ 2 
วิธีด้วยการ 

ผสมผสานและ
ดัดแปลงจาก
ความคิดเดมิ 

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดหา

วิธีการปรับปรุง
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการเพื่อ
แก้ปัญหาได้

มากกว่า 2 วิธี
ด้วยความคิดที่

แปลกใหม ่

พัฒนาชิ้นงานมี
การคิดหาวิธีการ

ปรับปรุง
รถบรรทุกสินค้า
และบริการเพือ่
แก้ปัญหาได้

มากกว่า 2 วิธี 
ด้วยความคิดที่

แปลกใหม ่
เหมาะสมต่อการ

ใช้งานจริง 

ความสำเร็จ 
ของงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ 
ทำงานได้
สำเร็จ 

สามารถ
ทำงานได้

สำเร็จแต่ไม่
เป็นไปตาม

เงื่อนไขโดยใช้
เวลาเกิน

ตามที่กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข ไม่ต่ำ
กว่า 1-2 ข้อ

โดยใช้เวลาเกิน
ตามที่กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จแต่
เป็นไปตาม

เงื่อนไข ไม่ต่ำ
กว่า 3-4 ข้อ
ภายในเวลาที่

กำหนด 

สามารถทำงาน
ได้สำเร็จและ
เป็นไปตาม

เงื่อนไขครบถ้วน
ภายในเวลาที่

กำหนด 



รายการ
ประเมนิ 

คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

การนำเสนอ
ชิ้นงาน 

(5 คะแนน) 

ไม่สามารถ
นำเสนอ
ชิ้นงานได้  

สามารถ
นำเสนอ

ชิ้นงานไดแ้ต่
ขาดความ

น่าสนใจขาด
ปฏิสัมพันธ์

กับผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์
เกี่ยวกับ
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการใน
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้ แต่ขาด
ความน่าสนใจ

หรือขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์
เกี่ยวกับ
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการใน
ชิ้นงานได้
บางส่วน 

สามารถ
นำเสนอชิ้นงาน

ได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร

ได้ดีแต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ
คำศพัท์
เกี่ยวกับ
รถบรรทุก
สินค้าและ
บริการใน

ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

สามารถนำเสนอ
ชิ้นงานได้อย่าง
น่าสนใจสื่อสาร
ได้ชัดเจนและมี
ปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ฟัง 
พร้อมระบุ

คำศพัท์เกี่ยวกับ
รถบรรทุกสินค้า
และบริการใน
ชิ้นงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินพฤติกรรมการแข่งขันรถบรรทุกสินค้าและบริการ 
 

พฤติกรรมที่สงัเกต 
ระดับพฤติกรรม 

3 2 1 
เคารพสิทธิของผูเ้ข้า
แข่งขันรถบรรทุกสินค้า
และบริการ 

   

ไม่ทำลายช้ินงานของผู้
เข้าแข่งขันรถบรรทุก
สินค้าและบริการ 

   

เคารพกฎกติกาการ
แข่งขันรถบรรทุกสินค้า
และบริการ 

   

ยอมรับผลการแข่งขัน
รถบรรทุกสินคา้และ
บริการ 

   

 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
   ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
   12 – 10  ดีมาก 
   9 – 7  ดี 
   6 – 4  พอใช ้
   3 – 1  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


