
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                            เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑ พยากรณการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรง
ท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายผลของแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันได 
 ๒. นักเรียนสามารถพยากรณการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ี
กระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรง 
 ๒. ปริมาณทางฟสิกส 
 ๓. ประเภทของแรงชนิดตาง ๆ  
 ๔. แรงลัพธ 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

 ๑. แรง (Force : F) คือ ปริมาณท่ีกระทําตอวัตถุ แลวทําใหวัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ีอาจทําให
วัตถุเปลี่ยนรูปรางเปลี่ยนทิศทางเกิดการเคลื่อนท่ีหรือหยุดนิ่งได เชน ผลักกลองใบหนึ่งท่ี วางอยูบนพ้ืนให
เคลื่อนท่ี แรงเปนปริมาณเวกเตอร เนื่องจากมีท้ังขนาดและทิศทาง สัญลักษณของแรงคือ F หนวยของแรง คือ
นิวตัน (N) เชน แรง ๑ นิวตัน หมายความวา ขนาดของแรงท่ีทําใหมวล ๑ กิโลกรัม เคลื่อนท่ีตามแนวแรงดวย
ความเร็วท่ีเปลี่ยนไป ๑ เมตรตอวินาที 

 ตัวอยางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  ๑. วัตถุท่ีอยูนิ่งเกิดการเคลื่อนท่ี 
  ๒. วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเปลี่ยนแปลงความเร็ว 
  ๓. วัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนท่ี 
  ๔. วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปราง 



 ๒. ปริมาณทางฟสิกส มี ๒ ชนิด คือ 
 ๑. ปริมาณเวกเตอร (vector quality) หมายถึง ปริมาณท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง 
 ๒. ปริมาณสเกลาร (scalar quality) หมายถึง ปริมาณท่ีมีแตขนาดอยางเดียว ไมมีทิศทาง 
 

 ปริมาณเวกเตอร 
 ๑. สัญลักษณของปริมาณเวกเตอร ขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอรจะแสดงดวยลูกศรโดย
ขนาดแทนดวยความยาวของลูกศรและทิศทางแทนดวยทิศทางของหัวลูกศรอยางการเขียนเวกเตอรของแรง   
จะใชความยาวของสวนเสนตรงแทนขนาดของแรงและหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง 
 
 
 
 
 ๒. เวกเตอรท่ีเทากัน เม่ือมีขนาดเทากันและทิศทางไปทางเดียวกันเวกเตอรจะเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. เวกเตอรตรงขามกัน เวกเตอร ๒ เวกเตอรจะตรงขามกัน เม่ือเวกเตอรมีขนาดเทากัน                 
แตมีทิศทางตรงขามกัน 

 
 
 

 
 
 

 ๓. ประเภทของแรงชนิดตาง ๆ 
 ๑. แรงสูศูนยกลาง  คือ เปนแรงท่ีมีทิศทางเขาสูศูนยกลางของวัตถุ 
 ๒. น้ําหนัก      คือ  เปนแรงโนมถวงของโลกท่ี กระทําตอวัตถุ 
 ๓. แรงตาน     คือ แรงท่ีมีทิศทางตอตาน ทิศทางตรงขามกับแรงท่ีพยายามทาใหวัตถุเคลื่อนท่ี 
 ๔. แรงดึง    คือ แรงท่ีเกิดการ เกร็งตัวเพ่ือตอตานแรงกระทําของวัตถุ 
 ๕. แรงหมุน    คือ เปนแรงท่ีทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีรอบจุดหมุน ท่ีเรียกวา “โมเมนต” 
 ๖. แรงลัพธ    คือ แรงรวมซ่ึงเปนผลรวมของแรงยอย โดยจะตองรวมกันแบบปริมาณเวกเตอร 
 ๗. แรงยอย     คือ แรงท่ีเปนสวนประกอบของแรงลัพธ 
 
 



 ๔. แรงลัพธ (resultant force) 
 แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงยอยแบบเวกเตอรของแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอวัตถุ ถาแรงลัพธมีคาเปน
ศูนย แสดงวาไมมีการเคลื่อนท่ี อันเนื่องมาจากแรงท่ีมากระทําตอวัตถุมีขนาดเทากัน และกระทําตอวัตถุ      
ในทิศตรงกันขามแรง 
 แรงยอย คือ แรงท่ีเปนองคประกอบของแรงลัพธ 
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  การรวมแรง 

 การรวมแรง คือ การนําแรงยอยหลายแรง ท่ีกระทําตอวัตถุเดียวกันมารวมกันแบบเวกเตอร             
โดยแรงรวมสุดทายท่ีได เรียกวา “แรงลัพธ : ΣF�⃑  ” 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการทดลอง 
๒. ทักษะการพยากรณ 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันทําขอตกลงกอนเริ่มเขาสูบทเรียน 
  ๑.๒) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  ๑.๓) นักเรียนฟงสถานการณจากครูแลววาดรูปประกอบ จากนั้นอธิบายวาหากมีตู ๑ หลัง
ตองการเคลื่อนท่ีจากมุมหนึ่งของหองไปอีกมุมหนึ่ง นักเรียนจะมีวิธีการเคลื่อนยายอยางไรใหสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูตั้งคําถามดังนี้    
   - หากนักเรียนนําเพ่ือนท้ังหมดในกลุมไปยายตู นักเรียนจะใหเพ่ือนอยางไร 

(แนวคําตอบ : ชวยกันออกแรง ผลัก แรงดัน ดึงดึง ตูใหเคลื่อนท่ี)   
 



 - นักเรียนจะมีวิธีการออกแรงอยางไรใหเคลื่อนตูไดเร็วข้ึน 
(แนวคําตอบ : ชวยกันออกแรงผลักหรือดึงไปในทางเดียวกัน)    
 - นักเรียนสังเกตเห็นการออกแรงและการเคลื่อนท่ีของตูนั้นเปนอยางไร 
(แนวคําตอบ : แรงท่ีกระทําและทิศทางการเคลื่อนท่ีของตูไปในทิศทางเดียวกัน) 

  ๑.๔) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู       
การเรียนรู เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรง 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรง 
      ๒.๒) นักเรียนทําการทดลอง “ขนาดและทิศทางของแรง” จากนั้นทําการระบุสมมติฐานและ
บันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ ได  
  ๒.๓) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุมีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) ครูสุมเลือกตัวแทนกลุมออกมานําเสนอการสรุปผลการทดลอง   
  ๓.๒) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    
   - จากการทดลองดังกลาว นักเรียนคิดวาแรงลัพธดังกลาวจะอธิบายไดวาอยางไร 
  (แนวคําตอบ : แรงลัพธ คือ  ผลรวมของแรงท้ัง ๒ แรงซ่ึงมีทิศทางเดียวกับแรงท่ีมากระทํา 
และเม่ือแรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทาง ตรงกันขาม แรงลัพธ คือ แรงท้ังสองแรงหักลางกันซ่ึงมีทิศทาง
เดียวกับแรงท่ีมากกวา)   
  ๓.๓) นักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงคําถาม
ทายการทดลอง 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรง 
 ๒. ชุดการทดลอง “ขนาดและทิศทางของแรง” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรง 
   ๒. ปริมาณทางฟสิกส 
   ๓. ประเภทของแรงชนิดตาง ๆ  
   ๔. แรงลัพธ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๒/๑ พยากรณ
การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผลของแรง
ลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุในแนวเดียวกันจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. ความสามารถในการคิด 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   ๑. ทักษะการทดลอง 
   ๒. ทักษะการพยากรณ 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                   เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๒ เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทํา       
ตอวัตถุในแนวเดียวกัน    
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายแรงและแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันได 
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกันได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงลัพธ 
 ๒. การรวมแรง 
 ๓. การคํานวณ 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

 ๑. แรงลัพธ (resultant force) 
 แรงลัพธ คือ ผลรวมของแรงยอยแบบเวกเตอรของแรงท้ังหมดท่ีกระทําตอวัตถุ ถาแรงลัพธมีคาเปน
ศูนย แสดงวาไมมีการเคลื่อนท่ี อันเนื่องมาจากแรงท่ีมากระทําตอวัตถุมีขนาดเทากัน และกระทําตอวัตถุในทิศ
ตรงกันขามแรง 
 แรงยอย คือ แรงท่ีเปนองคประกอบของแรงลัพธ 
 

 
 
 
 

ที่มา : http://www.krusarawut.net/ 

 



๒. การรวมแรง 
 การรวมแรง คือ การนําแรงยอยหลายแรง ท่ีกระทําตอวัตถุเดียวกันมารวมกันแบบเวกเตอร             
โดยแรงรวมสุดทายท่ีได เรียกวา “แรงลัพธ : ΣF�⃑  ” 
 

๓. การคํานวณ 
 ๓.๑ การหาแรงลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียว  
       เม่ือมีแรงยอย ๒ แรง ท่ีอยูในแนวเดียวกันกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งในทิศทางเดียวกันขนาดของแรง
ลัพธ สามารถหาไดจากผลรวมขนาดของแรงยอยท้ังหมดท่ีมากระทําตอวัตถุ โดยทิศทางของแรงลัพธมีทิศทาง
เดียวกับทิศทางของแรงยอย ดังสมการ 
 

Fลัพธ= F1+ F2 
 
      ตัวอยาง 
 
 
 
 

Fลัพธ= F1+ F2 
    = ๒ + ๔ 

 = ๖ N 
 
 ๓.๒ การหาแรงลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกัน 
       เม่ือมีแรงยอย ๒ แรงท่ีอยูในแนวเดียวกันกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งในทิศทางตรงขามกัน             
ขนาดของแรงลัพธสามารถหาไดจากผลรวมขนาดของแรงยอยท้ังหมดท่ีมากระทําตอวัตถุ โดยกําหนดใหแรงท่ี
กระทําตอวัตถุท่ีมีทิศไปขวามือขนาดของแรงมีคาเปนบวก และแรงท่ีมากระทําตอวัตถุท่ีมีทิศไปทางซายมือ
ขนาดของแรงมีคาเปนลบ โดยทิศทางของแรงลัพธจะไปในทิศทางเดียวกับแรงยอยท่ีมีขนาดมากกวา ดังสมการ 
 

Fลัพธ= F1+ (-F2) 
     
      ตัวอยาง 
 
 
 
 

Fลัพธ    =   F2- F1 
       =   ๔ - ๒ 

     =   ๒ N 
 

F1 = ๒ N       F2 = ๔ N       

F1 = ๒ N       F2 = ๔ N       



๓.๓ การหาแรงลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางตั้งฉากกัน  
      เม่ือมีแรงยอย ๒ แรง กระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งในทิศทางตั้งฉากกัน 
 

Fลัพธ= �F1
2+ F2

2  

 
    ตัวอยาง 
 
 
 

 
 
 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการทดลอง 
๒. ทักษะการพยากรณ 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับความรูเดิมเรื่องการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเปนผล 
ของแรงลัพธท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุในแนวเดียวกัน 
  ๑.๒) จากนั้นใหนักเรียนเลนเกมพยากรณแรงลัพธ ซ่ึงเปนการทบทวนความรูท่ีเรียนผานมา
ในชั่วโมงกอนหนา โดยครูจะมีกระดาษคําถามใหนักเรียนในกลุมแตละคนแลวใหนักเรียนพลัดกันออกมาวาด
รูปแรงในทิศท่ีนักเรียนพยากรณ โดยเลนกันเปนทีม ครั้งละ ๒ ทีม ทีมใดสามารถตอบไดถูกตองและรวดเร็ว
ท่ีสุดจะไดคะแนนไปสะสม 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู     
การเรียนรู เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 
 
 

F1 

F2 

Fลัพธ Fลัพธ 

F2 

F1

 



 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 

      ๒.๒) นักเรียนทําการทดลอง “ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ” จากนั้นทําการระบุสมมติฐาน
และบันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ ได  
  ๒.๓) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๒ เขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรงลัพธ       
ท่ีเกิดจากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอกลอง และแบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) ครูสุมเลือกตัวแทนกลุมออกมานําเสนอการสรุปผลการทดลอง   
  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมมานั่งเปนแถวตอนเรียง ๑ โดยมีท้ังหมด ๖ แถว จากนั้นครูไดถาม
คําถามความรูท่ีเรียนมา โดยใหนักเรียนเลือกขอคําถามจากสื่อ Power Point โดยแตละขอจะมีคะแนนไม
เทากันข้ึนอยูกับหมายเลขท่ีเลือกหากนักเรียนตอบถูกจะไดคะแนนไป แตหากนักเรียนตอบผิดใหโยนคําถามให
กลุมอ่ืนตอบ หากกลุมท่ีโยนไปตอบถูกก็จะไดคะแนนสวนนี้ไป และนักเรียนกลุมใดรวมคะแนนไดมากท่ีสุด       
ก็จะไดรางวัล 
  ๓.๓) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    
   - การหาแรงลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางเดียว หมายถึงอะไร 
        (แนวคําตอบ : เม่ือมีแรงยอย ๒ แรง ท่ีอยูในแนวเดียวกันกระทําตอวัตถุท่ีอยูนิ่งในทิศทาง
เดียวกันขนาดของแรงลัพธ สามารถหาไดจากผลรวมขนาดของแรงยอยท้ังหมดท่ีมากระทําตอวัตถุ โดยทิศทาง
ของแรงลัพธมีทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงยอย)  
   - นักเรียนจงบอกการหาแรงลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกัน 
       (แนวคําตอบ : กําหนดใหแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีมีทิศไปขวามือขนาดของแรงมีคาเปนบวก และ
แรงท่ีมากระทําตอวัตถุท่ีมีทิศไปทางซายมือขนาดของแรงมีคาเปนลบ โดยทิศทางของแรงลัพธจะไปในทิศทาง
เดียวกับแรงยอยท่ีมีขนาดมากกวา) 
   
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ 
 ๒. ชุดเกม “ขนาดและทิศทางของแรงลัพธ” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงลัพธ 
   ๒. การรวมแรง 
   ๓. การคํานวณ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว ๒.๒ ม.๒/๒ เขียน
แผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธท่ีเกิด
จากแรงหลายแรงท่ีกระทําตอวัตถุใน
แนวเดียวกัน  

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. ความสามารถในการคิด 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   ๑. ทักษะการทดลอง 
   ๒. ทักษะการพยากรณ 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒  
เขียนแผนภาพแสดงขนาดและ
ทิศทางของแรงลัพธ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๓ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและเคลื่อนท่ี                                    เรื่อง แรงดันในของเหลว 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุลักษณะ       
การเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุรวมท้ังนําความรูไปใช 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๓ ออกแบบการทดลอง และทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมี
ผลตอความดันของของเหลว 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถทดลองเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลวได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลวได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงดันในของเหลว 
 ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว 
 ๓. แรงดันอากาศ 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงดันในของเหลว 
     แรงดันท่ีกระทําบนพ้ืนท่ี ๑ หนวยในแนวตั้งฉาก เรียกวา ความดัน (pressure) มีหนวยเปนนิวตัน

ตอตารางเมตร (N/m2) หรือพาสคัล (Pa) ความดันท่ีเกิดจากของเหลว เรียกวา ความดันของของเหลว และ
ความดันท่ีเกิดจากแกสเรียกวา ความดันแกส สวนความดันท่ีกลาวถึงท่ัวไปเรียกวา ความดันอากาศ ซ่ึงเปน
ความดันของอากาศท่ีอยูรอบตัวเรา คาของความดันสามารถหาไดจากสมการ 
 

           P  =   
F

A
 

 
   เม่ือวัตถุอยูในของเหลวจะเกิดแรงท่ีของเหลวกระทําตอวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงท่ีของเหลวกระทํา
ในแนวตั้งฉากกับผิวของวัตถุตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ี เรียกวา ความดันของของเหลว 



   ความดันของของเหลวเปนแรงท่ีเกิดจากน้ําหนักของของเหลวท่ีกระทํากับพ้ืนผิวของวัตถุในระดับ
ความลึก (h) จากผิวของของเหลว จึงกลาวไดวา ความดันของของเหลวแปรผันตรงกับความลึก (h) และความ

หนาแนนของของเหลว (ρ) ซ่ึงหาไดจากสมการ 
 

P  =  ρgh 
 
 ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว 
     ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลวมี ๒ ปจจัย ดังนี้ 
  ๑. ความหนาแนนของของเหลว ของเหลวตางชนิดกันท่ีระดับความลึกเดียวกันจะมีความดัน
ตางกัน โดยข้ึนอยูกับความหนาแนนของของเหลว ซ่ึงของเหลวท่ีมีความหนาแนนมากจะมีความดันมากกวา
ของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอยกวา 
  ๒. ความลึกของของเหลว ของเหลวท่ีระดับความลึกเดียวกันจะมีความดันเทากันสวนท่ีระดับ
ความลึกตางกันของเหลวจะมีความดันตางกัน ซ่ึงท่ีระดับความลึกมากของเหลวจะมีความดันมาก 
      ๒.๑ ระดับความลึกเดียวกันน้ําจะมีความดันเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
      ๒.๒ ระดับความลึกตางกัน น้ําท่ีมีระดับความลึกมากกวาจะมีความดันมากกวา 
 
 
 
 
 
 ๓. แรงดันอากาศ 
 แรงดันอากาศเปนแรงของอากาศท่ีกดลงมาบริเวณท่ีตองการวัดแรงดันอากาศ หรือแรงของอากาศท่ี
กดลงมาบริเวณวัตถุโดยแรงดันอากาศจะกระทําในทุกทิศทาง ในชีวิตประจําวันเราสามารถพบเห็นเหตุการณท่ี
เปนผลมาจากแรงดันอากาศไดหลายเหตุการณ เชน การใชหลอดดูดน้ําจากแกวน้ํา น้ําในแกวจะถูกแรงกด
อากาศกดลงจนทําใหน้ําในแกวเคลื่อนท่ีไปตามหลอดแลวเขาไปสูปากเราได การเจาะกระปองนมจะตองเจาะ
กระปองนม ๒ รูในตําแหนงตรงขามกัน เพ่ือใหอากาศดันนมท่ีอยูในกระปองใหไหลออกมาได 
 
 
 
 
 

ที่มา : คลังภาพ อจท. 

ที่มา : คลังภาพ อจท. 

ที่มา : www.thairath.co.th/news  



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการทดลอง 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการแกปญหา 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
      ๑.๑) นักเรียนศึกษาภาพบน power point ไดแก นักดําน้ําลึก จากนั้นครูกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนโดยการใชคําถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนคิดวาเม่ือนักดําน้ําลึกดําลงไปในระดับน้ําท่ีลึกจะรูสึกอยางไร เพราะอะไร 
  (แนวคําตอบ : รูสึกอึดอัดเหมือนโดนบีบโดนกดอยูตลอดเวลา เพราะเกิดจากการกระทําของ
ของเหลว) 
     ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดเพ่ือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของ
คําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงดันในของเหลว 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรูบน power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง แรงดันในของเหลว 
  ๒.๒) นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยสมาชิกภายในกลุมจะตองชวยกันปฏิบัติการทดลองตาม
ข้ันตอน แลวบันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ความดันของของเหลว 
         ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๖ อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถาม และ
แบบฝกหัดท่ี ๑.๗ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
      ๓.๑) นักเรียนทดสอบความรูโดยใชโปรแกรม plickers โดยใชแนวคําถามตอไปนี้ 
   - นักเรียนคิดวาปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลวไดแกอะไรบาง  
  (แนวคําตอบ : ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว ไดแก ความหนาแนนของของเหลว 
และระดับความลึก) 
   - จงบอกเหตุการณท่ีเปนผลมาจากแรงดันอากาศไดหลายเหตุการณอยางนอย         
๒ เหตุการณ 
  (แนวคําตอบ : การใชหลอดดูดน้ําจากแกวน้ํา, การเจาะกระปองนม ๒ รู) 



 ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง แรงดันในของเหลว 
 ๒. ชุดการทดลอง “ความดันของของเหลว” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
  ๑. แรงดันในของเหลว 
  ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอความดันของของเหลว 
  ๓. แรงดันอากาศ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๓ ออกแบบการ
ทดลอง และทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมใน
การอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอความดันของ
ของเหลว 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. ใฝเรียนรู 
  ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
  ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๒. ความสามารถในการคิด 
  ๓. ความสามารถในการแกปญหา 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  ๑. ทักษะการสังเกต 
  ๒. ทักษะการทดลอง 
  ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
อานสถานการณท่ีกําหนดให 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                       เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ             
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุรวมท้ังนําความรูไปใช 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๔ วิเคราะหแรงพยุงและการจมการลอยของวัตถุในของเหลวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถทดลองแรงพยุง การจมการลอยของวัตถุในของเหลวได 
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหแรงพยุง การจมการลอยของวัตถุในของเหลวได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (buoyant force) 
 ๒. อารคิมีดีส (Archimedes) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (buoyant force)  
     แรงท่ีของเหลวกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกับแรงโนมถวงของโลกเม่ือวัตถุนั้นอยูในของเหลว
ขนาดของแรงพยุงข้ึนอยูกับความหนาแนนของของเหลวและปริมาตรของวัตถุสวนท่ีจมลงในของเหลว เชน   
ลูกบอลลอยตัวอยูบนผิวน้ําไดเนื่องจากมีแรงพยุงของน้ําชวยพยุงลูกบอลไวแรงพยุงสงผลใหวัตถุมีลักษณะ      
การจมและการลอยท่ีแตกตางกัน 
     เม่ือวัตถุอยูนิ่งในของเหลวแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุจะมีคาเทากับศูนย ตามกฎการเคลื่อนท่ีของ  
นิวตัน กลาวคือ แรงลัพธของของเหลวท่ีกระทากับวัตถุสวนท่ีจมอยูในของเหลวจะมีขนาดเทากับน้ําหนักของ
ของเหลวท่ีมีปริมาตรเทากับวัตถุสวนท่ีจม ดังนั้น คาท่ีอานไดของน้ําหนักวัตถุท่ีชั่งดวยเครื่องชั่งสปริงใน
ของเหลวจะนอยกวาคาท่ีอานไดเม่ือชั่งในอากาศ เนื่องจากในของเหลวจะเกิดแรงพยุงกระทํากับวัตถุสวนท่ีจม
นั่นเอง 
 
 
 



 
แรงพยุง = น้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในอากาศ – น้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในของเหลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ๒. อารคิมีดีส (Archimedes)  
     นักปราชญชาวกรีก ทําการศึกษาเก่ียวกับการจมและการลอยของวัตถุพบวา แรงพยุง                    
มีความสัมพันธกับความหนาแนนของของเหลวและปริมาตรของวัตถุสวนท่ีจมลงในของเหลว กลาวคือ            
ขนาดของแรงพยุงจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวท่ีถูกวัตถุแทนท่ีซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการ 
 

FB =  ρVg   
 
     หลักของอารคิมีดีส  
     ๑. ปริมาตรของเหลวท่ีถูกแทนท่ีจะเทากับปริมาตรของวัตถุสวนท่ีจมลงในของเหลว  
     ๒. น้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในของเหลวจะมีคานอยกวาน้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในอากาศเนื่องจาก         
แรงพยุงของของเหลวมีมากกวาแรงพยุงของอากาศ  
     ๓. น้ําหนักของวัตถุท่ีหายไปในของเหลวจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวท่ีถูกวัตถุแทนท่ี          
ซ่ึงคํานวณไดจากผลตางของน้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในอากาศกับน้ําหนักของวัตถุท่ีชั่งในของเหลว  
     ๔. น้ําหนักของของเหลวท่ีถูกแทนท่ีจะมีคาเทากับน้ําหนักของของเหลวท่ีมีปริมาตรเทากับวัตถุ
สวนท่ีจม 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ๑. ทักษะการทดลอง  

๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มุงม่ันในการทํางาน 
๒. มีจิตสาธารณะ 
๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

วัตถุจมอยูในของเหลวได  
น้ําหนักของวัตถุ > แรงพยุง 

วัตถุลอยอยูบนผิวของเหลวได  
น้ําหนักของวัตถุ < แรงพยุง 

วัตถุลอยนิ่งอยูในของเหลวได  
น้ําหนักของวัตถุ = แรงพยุง 



 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถการใชทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนสังเกตเก่ียวกับชุดอุปกรณแรงพยุง โดยใชคําถามกระตุนความสนใจนักเรียน 
ดังตอไปนี้ 
   - นักเรียนคิดวาอุปกรณท่ีสังเกตเห็น สามารถนํามาทําการทดลองอะไร 
   (แนวคําตอบ : ทําการทดลองเก่ียวกับแรงพยุงของของเหลว) 
   - หลักการของแรงพยุงของของเหลวเปนอยางไร 
   (แนวคําตอบ : หลักการของแรงพยุง คือ แรงท่ีของเหลวกระทําตอวัตถุในทิศทาง  
ตรงขามกับแรงโนมถวงของโลกเม่ือวัตถุนั้นอยูในของเหลวขนาดของแรงพยุงข้ึนอยูกับความหนาแนนของ
ของเหลวและปริมาตรของวัตถุสวนท่ีจมลงในของเหลว) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของคําถาม
เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาเนื้อหาบน power point เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
    ๒.๒) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง แรงพยุงของของเหลว เพ่ือศึกษาความรูเพ่ิมเติม 

  ๒.๓) นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง เรื่อง แรงพยุงของของเหลว โดยสมาชิกภายในกลุม
รวมกันปฏิบัติการทดลองอยางมุงม่ัน  
  ๒.๔) นักเรียนลงความเห็นขอมูลลงในแบบบันทึกผลการทดลอง เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
  ๒.๕) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๘ ตอบคําถามดังตอไปนี้ โดยมีกําหนดการสงภายในคาบ 
  ๒.๖) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการทดลองเรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแตละกลุมเลนเกม “แรงพยุงของของเหลว” โดยนักเรียนพิจารณาบัตรคําท่ี
แจกใหวามีความสัมพันธกับโจทยท่ีติดไวบนกระดานหรือไม แลวติดลงบนกระดาน กลุมท่ีติดเสร็จกอนและ
ถูกตองจะไดรับขนมเปนรางวัล 
   
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
 ๒. ชุดการทดลอง “แรงพยุงของของเหลว” 
 ๓. ชุดอุปกรณเกม “แรงพยุงของของเหลว” 
 
 
 



แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
   ๑. แรงพยุงหรือแรงลอยตัว  
   ๒. อารคิมีดีส  

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๔ วิเคราะห
แรงพยุงและการจมการลอยของวัตถุ
ในของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๒. มีจิตสาธารณะ 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถการใชทักษะชีวิต 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   ๑. ทักษะการทดลอง  
   ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๘  
ตอบคําถามดังตอไปนี้ 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                     เรื่อง แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ                
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๕ เขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลวได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลวได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงพยุง 
 ๒. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับแรงพยุง 
 ๓. แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงพยุง 
 แรงพยุง หรือแรงลอยตัว (Buoyant Force) คือแรงท่ีของเหลวพยุงวัตถุไว เม่ือวัตถุนั้นอยุในของเหลว 
หลักของอารคิมีดิส (Archimedes principle) กลาวไววา เม่ือหยอนวัตถุลงในน้ํา ปริมาตรของน้ําสวนท่ีลน
ออกมา จะเทากับปริมาตรของกอนวัตถุนั้นท่ีเขาไปแทนท่ีน้ํา 
 ๒. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงพยุง 
    ๒.๑ ชนิดของวัตถุ วัตถุแตละชนิดจะมีความหนาแนนแตกตางกัน เชน เหล็ก ไม พลาสติกท่ีมีมวล
เทากัน เหล็กจะมีความหนาแนนมากกวาไมและไมมีความหนาแนนมากกวาพลาสติก ซ่ึงวัตถุท่ีมีความหนาแนน
มากจะจมลงไปในของเหลวมาก 
    ๒.๒ ชนิดของเหลว ของเหลวแตละชนิดมีความหนาแนนแตกตางกัน เชน น้ําบริสุทธิ์มีความหนาแนน
มากกวาเอทิลแอลกอฮอลและน้ํามันเบนซิน เปนตน ซ่ึงของเหลวท่ีมีความหนาแนนมาก จะมีแรงพยุงมาก 
     ๒.๓ ขนาดของวัตถุ จะสงผลตอปริมาตรท่ีจมลงไปในของเหลวซ่ึงถาวัตถุมีขนาดใหญ จะมีปริมาตร
ท่ีจมลงไปในของเหลวมาก ทําใหแรงพยุงมีคามาก 
  



 ๓. แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : http://www.krusarawut.net/ 

 แรงพยุง FBกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกับแรงโนมถวงของโลกเม่ือวัตถุนั้นอยูในของเหลว 
สามารถกําหนดหัวลูกศรแทนทิศทางท่ีแรงกระทําตอวัตถุ 
  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการทดลอง 
๒. ทักษะการพยากรณ 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันทําขอตกลงกอนเริ่มเขาสูบทเรียน 
  ๑.๒) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  ๑.๓) นักเรียนฟงสถานการณจากครูแลววาดรูปประกอบ จากนั้นอธิบายวาหากมีตู ๑ หลัง
ตองการเคลื่อนท่ีจากมุมหนึ่งของหองไปอีกมุมหนึ่ง นักเรียนจะมีวิธีการเคลื่อนยายอยางไรใหสะดวกและ
รวดเร็วท่ีสุด จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูตั้งคําถามดังนี้    
   - หากนักเรียนนําเพ่ือนท้ังหมดในกลุมไปยายตู นักเรียนจะใหเพ่ือนอยางไร 

(แนวคําตอบ : ชวยกันออกแรง ผลัก แรงดัน ดึงดึง ตูใหเคลื่อนท่ี)   
 - นักเรียนจะมีวิธีการออกแรงอยางไรใหเคลื่อนตูไดเร็วข้ึน 
(แนวคําตอบ : ชวยกันออกแรงผลักหรือดึงไปในทางเดียวกัน)    
 - นักเรียนสังเกตเห็นการออกแรงและการเคลื่อนท่ีของตูนั้นเปนอยางไร 
(แนวคําตอบ : แรงท่ีกระทําและทิศทางการเคลื่อนท่ีของตูไปในทิศทางเดียวกัน) 



  ๑.๔) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู      
การเรียนรู เรื่อง แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
      ๒.๒) นักเรียนทําการทดลอง “แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว” จากนั้นทําการระบุ
สมมติฐานและบันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ ได  
  ๒.๓) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุมีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) ครูสุมเลือกตัวแทนกลุมออกมานําเสนอการสรุปผลการทดลอง   
  ๓.๒) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    
   - จากการทดลองดังกลาว นักเรียนคิดวาแรงลัพธดังกลาวจะอธิบายไดวาอยางไร 
  (แนวคําตอบ : แรงลัพธ คือ  ผลรวมของแรงท้ัง ๒ แรงซ่ึงมีทิศทางเดียวกับแรงท่ีมากระทํา 
และเม่ือแรงสองแรงกระทําตอวัตถุในทิศทาง ตรงกันขาม แรงลัพธ คือ แรงท้ังสองแรงหักลางกันซ่ึงมีทิศทาง
เดียวกับแรงท่ีมากกวา)   
  ๓.๓) นักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงคําถาม
ทายการทดลอง 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว 
 ๒. ชุดการทดลอง “แรงท่ีกระทําตอวัตถุในของเหลว” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงพยุง 
   ๒. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับแรงพยุง 
   ๓. แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอ
วัตถุในของเหลว 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว  ๒ .๒ ม .๒ /๕ เ ขียน
แผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุใน
ของเหลว 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. ความสามารถในการคิด 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
   ๑. ทักษะการทดลอง 
   ๒. ทักษะการพยากรณ 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ บอกวาวัตถุ
มีสภาพการเคลื่อนท่ีคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๖ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                เรื่อง แรงเสียดทาน 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
  
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๖ อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษ 
  
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายแรงเสียดทานสถิตจากหลักฐานเชิงประจักษได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายแรงเสียดทานจลนจากหลักฐานเชิงประจักษได 
 
สาระสําคัญ 

๑. แรงเสียดทาน 
    ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
    ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
๒.  คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงเสียดทาน 
     แรงเสียดทาน คือ แรงตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเกิดข้ึนระหวางคูสัมผัสขอวัตถุท่ีสัมผัสกัน 
โดยมีทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ อาจสงผลใหวัตถุเคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง ซ่ึงแรงเสียดทาน      
จะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับน้ําหนักของวัตถุท่ีกดลงบนพ้ืนในแนวตั้งฉาก และคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานท่ี
ข้ึนกับลักษณะผิวสัมผัสของวัตถุท้ังสอง 
     ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
  แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท่ีวัตถุยังไมเคลื่อนท่ี ขนาดของแรงเสียดทานจะเพ่ิมข้ึน
ตามขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุจนมีคามากท่ีสุด ขณะท่ีวัตถุ
เริ่มจะเคลื่อนท่ี เรียกวา  แรงเสียดทานสถิตสูงสุด 

       
            ที่มา : https://dinhnghia.vn/ 



        ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
  แรงเสียดทานจลน คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี ทําใหวัตถุนั้น
เคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง ในขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีบริเวณผิวสัมผัสระหวางวัตถุกับพ้ืนจะนอยกวาขณะท่ี
วัตถุยังไมมีการเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจลนมีคานอยกวาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเล็กนอย 
 
 
 
 

ที่มา : http://indotech.vn/vi/2016/03/02/ 

  
๒. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

FB  =   ρVg 
 

 FB  =   ขนาดของแรงพยุง มีหนวยเปน นิวตัน (N) 

 Ρ   = ความหนาแนนของของเหลว มีหนวยเปน กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (Kg/m3) 

V    = ปริมาตรของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร (m3) 

 g    =  ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก มีหนวยเปน เมตรตอวินาทียกกําลัง ๒ (m/s2) 
 
 ตัวอยางโจทยคํานวณ 
     ๑. ออกแรงลากวัตถุชิ้นหนึ่งน้ําหนัก ๒ นิวตัน ไปบนพ้ืนราบในแนวระดับท่ีมีสัมประสิทธิ์             
แรงเสียดทานจลนเทากับ ๑๐ จงคํานวณหาแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน 

     วิธีทํา จากสมการ fk  =   μkN 

     เนื่องจากวัตถุวางอยูนิ่งบนพ้ืนในแนวระดับ ดังนั้น N เทากับน้ําหนักของวัตถุ 

fk  = ๑๐ × ๒ 

fk  = ๒๐ N 
     ดังนั้น แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางวัตถุกับพ้ืนมีขนาดเทากับ ๒๐ นิวตัน  
     
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
 
 



สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
    ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันสนทนาทบทวนเก่ียวกับการเขียนแผนภาพแสดงแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
ในของเหลวท่ีเรียนผานมาแลว โดยตั้งคําถามเพ่ือใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและคิดหาคําตอบ ดังนี้ 
    
 
 
 
 

ที่มา : http://www.krusarawut.net/ 

   - จากภาพนักเรียนคิดวาทิศทางการเคลื่อนท่ีของแรงพยุงมีทิศทางอยางไร 
  (แนวคําตอบ : ทิศทางการเคลื่อนท่ีของแรงพยุงมีทิศทางตรงขามกับแรงโนมถวงของโลก) 
   - นักเรียนคิดวาแรงเสียดทานหมายถึงอะไร 
  (แนวคําตอบ : แรงเสียดทาน คือ แรงตานการเคลื่อนท่ีท่ีกระทําตอวัตถุในทิศทางตรงขามกับ
แรงท่ีกระทําตอวัตถุ) 
    ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือ
เชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงเสียดทาน 
  
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    ๒.๑) นักเรียนเขารวมกลุมของตนเอง จากนั้นนักเรียนแตละคนในกลุมแบงหัวขอเนื้อหาตามศูนย
การเรียนรูแลวไปรวมกับสมาชิกจากกลุมอ่ืน ซ่ึงมีอยูท้ังหมด ๓ ศูนยการเรียนรู ประกอบดวย   
  - ศูนยการเรียนรูความหมายของแรงเสียดทาน (กลุมละ ๒ คน)   
  - ศูนยการเรียนรูแรงเสียดทานสถิต (กลุมละ ๒ คน)   
  - ศูนยการเรียนรูแรงเสียดทานจลน (กลุมละ ๒ คน) 

    ๒.๒) สมาชิกภายในกลุมกลับเขาสูกลุมของตนเอง และรวมลงความเห็นขอมูลโดยจะนําขอมูลท่ีได
จากการเขาศูนยการเรียนรูมาสรุปลงในสมุด   

    ๒.๓) นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมในหนังสือเรียนประกอบกับ power point เรื่อง แรงเสียดทาน 
     ๒.๔) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๔ อธิบายความเหมือนและความแตกตางของแรงเสียดทานสถิต
กับแรงเสียดทานจลน 
 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
     ๓.๑) นักเรียนแตละกลุมมานั่งเปนแถวตอนเรียง ๑ โดยมีท้ังหมด ๘ แถว จากนั้นครูไดถามคําถาม
ความรูท่ีเรียนมา โดยใหนักเรียนเลือกขอคําถามจากสื่อ Power Point โดยมีกติกาการเลนเกมดังนี้ 



  ๑. โดยแตละขอจะมีคะแนนไมเทากันข้ึนอยูกับหมายเลขท่ีเลือก 
      ๒. หากนักเรียนตอบถูกจะไดคะแนน แตหากนักเรียนตอบผิดใหโยนคําถามใหกลุมอ่ืนตอบ 
หากกลุมท่ีโยนไปตอบถูกก็จะไดคะแนนสวนนี้ไป  
  ๓. นักเรียนกลุมใดรวมคะแนนไดมากท่ีสุดก็จะไดรางวัล 
     ๓.๒) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปเรื่อง แรงเสียดทาน โดยใชเกม “ปายสีพาโชค”
โดยนักเรียนจะตองวิเคราะหประโยคท่ีแสดงบน power point วาถูกหรือไม หากประโยคถูกตองนักเรียน
จะตองชูปายสีเขียว แตถาหากประโยคผิดนักเรียนจะตองชูปายสีแดง ซ่ึงมีแนวคําถามตอไปนี้ 
  - แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี 
  (แนวคําตอบ : ผิด)  
  - ขนาดของแรงเสียดทานจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ 
  (แนวคําตอบ : ถูกตอง) 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน 
 ๒. ชุดอุปกรณ “เกมปายสีพาโชค” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงเสียดทาน 
       ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
       ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
   ๒.  คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๖ อธิบายแรง
เสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน
จากหลักฐานเชิงประจักษ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. ใฝเรียนรู 
   ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
อธิบายแรงเสียดทานสถิตกับ
แรงเสียดทานจลน 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี             เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ               
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
  
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๗ ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัย       
ท่ีมีผลตอขนาดของแรงเสียดทาน 
  
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองอยางเหมาะสมได 
 ๒. นักเรียนสามารถทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอขนาดของแรงเสียดทานได 
 
สาระสําคัญ 

๑. แรงเสียดทาน 
    ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
    ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
๒. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 
๓. ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดแรงเสียดทาน 

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงเสียดทาน 
     แรงเสียดทาน คือ แรงตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีเกิดข้ึนระหวางคูสัมผัสขอวัตถุท่ีสัมผัสกัน 
โดยมีทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ อาจสงผลใหวัตถุเคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง ซ่ึงแรงเสียดทาน      
จะมีคามากหรือนอยข้ึนอยูกับน้ําหนักของวัตถุท่ีกดลงบนพ้ืนในแนวตั้งฉาก และคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานท่ี
ข้ึนกับลักษณะผิวสัมผัสของวัตถุท้ังสอง 
     ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
  แรงเสียดทานสถิต คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ี
วัตถุยังไมเคลื่อนท่ี ขนาดของแรงเสียดทานจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดของแรงท่ี
กระทําตอวัตถุจนมีคามากท่ีสุด ขณะท่ีวัตถุเริ่มจะเคลื่อนท่ี เรียกวา  แรง
เสียดทานสถิตสูงสุด           ที่มา : https://dinhnghia.vn/ 



 ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
  แรงเสียดทานจลน คือ แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ี ทําใหวัตถุนั้น
เคลื่อนท่ีชาลงหรือหยุดนิ่ง ในขณะท่ีวัตถุกําลังเคลื่อนท่ีบริเวณผิวสัมผัสระหวางวัตถุกับพ้ืนจะนอยกวาขณะท่ี
วัตถุยังไมมีการเคลื่อนท่ี แรงเสียดทานจลนมีคานอยกวาแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเล็กนอย 
 
 
 
 

ที่มา : http://indotech.vn/vi/2016/03/02/ 

  
๒. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 

FB  =   ρVg 
 

 FB  =   ขนาดของแรงพยุง มีหนวยเปน นิวตัน (N) 

 Ρ   = ความหนาแนนของของเหลว มีหนวยเปน กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (Kg/m3) 

V    = ปริมาตรของของเหลวท่ีถูกแทนท่ี มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร (m3) 

 g    =  ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก มีหนวยเปน เมตรตอวินาทียกกําลัง ๒ (m/s2) 
 

๓. ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดแรงเสียดทาน 
     ๓.๑ แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส ถาแรงกดตัวฉากกับผิวสัมผัสมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก  
ถาแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสนอยจะเกิดแรงเสียดทานนอย 
     ๓.๒ ชนิดของผิวสัมผัส เชน คอนกรีตกับเหล็ก เหล็กกับไม จะเห็นวาผิวสัมผัสแตละคู มีความหยาบ
ขรุขระ หรือเรียบลื่น เปนมันแตกตางกัน ทําใหเกิดแรงเสียดทานไมเทากัน 

    ๓.๓ ลักษณะของผิวสัมผัส ถาผิวสัมผัสหยาบ ขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก 
 

 ตัวอยางโจทยคํานวณ 
     ๑. ออกแรงลากวัตถุชิ้นหนึ่งน้ําหนัก ๒ นิวตัน ไปบนพ้ืนราบในแนวระดับท่ีมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน
เทากับ ๑๐ จงคํานวณหาแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึน 

     วิธีทํา จากสมการ fk  =   μkN 

     เนื่องจากวัตถุวางอยูนิ่งบนพ้ืนในแนวระดับ ดังนั้น N เทากับน้ําหนักของวัตถุ 

fk  = ๑๐ × ๒ 

fk  = ๒๐ N 
     ดังนั้น แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนระหวางวัตถุกับพ้ืนมีขนาดเทากับ ๒๐ นิวตัน  
      
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการทดลอง 
๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
    ๑.๑) นักเรียนและครูอภิปรายเก่ียวกับผลิตภัณฑพ้ืนกระเบื้อง จากนั้นนักเรียนทุกคนรวมกันระดม
สมองกันคิดโดยใชคําถามกระตุนความสนใจนักเรียน ดังนี้  
   - จากภาพกระเบื้องมีลักษณะพ้ืนผิวแตกตางกันอยางไร 
   (แนวคําตอบ : กระเบื้องแผนแรกมีลักษณะพ้ืนผิวท่ีเรียบ, กระเบื้องแผนท่ีสอง       
มีลักษณะพ้ืนผิวขรุขระ) 
   - ลักษณะพ้ืนผิวกระเบื้องมีผลตอการเคลื่อนท่ีวัตถุหรือไม อยางไร 
   (แนวคําตอบ : ลักษณะพ้ืนผิวกระเบื้องมีผลตอการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เพราะ
กระเบื้องท่ีมีลักษณะพ้ืนผิวขรุขระจะมีเสียดทานมาก และกระเบื้องท่ีมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบจะมีแรงเสียดทาน
นอย) 
    ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของคําถาม           
เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงเสียดทาน 
  
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    ๒.๑) นักเรียนและครูทําขอตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติตนระหวางการใชหองทดลอง  

   ๒.๒) นักเรียนศึกษาแรงเสียดทานในหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
   ๒.๓) นักเรียนดูวิดีโอ เรื่อง แรงเสียดทาน 

      ๒ .๔) ครูสาธิตวิธี ทําการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน จากนั้นนักเรียนแตละกลุมรวมกัน                
คิดสมมติฐานของการทดลอง และลงมือปฏิบัติรวมกับสมาชิกภายในกลุม  
    ๒.๕) นักเรียนแตละกลุมรวมลงความเห็นขอมูล โดยจะนําขอมูลมาจากการทดลอง ซ่ึงจะบันทึกผล
การทดลองลงในแบบบันทึกกิจกรรม “แรงเสียดทาน” 
     ๒.๖) นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลการทดลองของกลุมตนเองหนาชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
     ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปเรื่อง แรงเสียดทาน โดยใชเกม “ชูปายไดรางวัล”         
ซ่ึงมีแนวคําถามตอไปนี้ 
   - การเพ่ิมจํานวนถุงทรายสงผลตอแรงเสียดทานหรือไม อยางไร 
   (แนวคําตอบ : การเพ่ิมจํานวนถุงทรายจะสงผลตอแรงเสียดทาน เพราะ เม่ือมวล
ของวัตถุเพ่ิมมากข้ึนจะทําใหผิวสัมผัสระหวางวัตถุกับพ้ืนเพ่ิมมากข้ึน)  
   - ถุงพลาสติกทําใหแรงเสียดทานเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   (แนวคําตอบ : ถุงพลาสติกทําใหแรงเสียดทานเปลี่ยนแปลง เพราะ ถุงทรายท่ีถูก
คลุมดวยถุงพลาสติกจะสามารถเคลื่อนท่ีไดงายมากกวาถุงทรายท่ีไมถูกคลุมดวยถุงพลาสติก) 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง การทดลองแรงเสียดทาน 
 ๒. ชุดการทดลอง “แรงเสียดทาน” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงเสียดทาน 
      ๑.๑ แรงเสียดทานสถิต 
      ๑.๒ แรงเสียดทานจลน 
   ๒. คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 
   ๓. ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดแรงเสียดทาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๗ ออกแบบ
กา ร ทด ล อ งแ ล ะท ด ล อง ด ว ย วิ ธี ท่ี
เหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอ
ขนาดของแรงเสียดทาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๑. มีวินัย 
    ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
    ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
“แรงเสียดทาน” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                       เรื่อง แผนภาพแรงเสียดทาน 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๘ เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอ่ืน ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงเสียดทาน 
 ๒. แผนภาพของแรงเสียดทาน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงเสียดทาน (friction)  
     เปนแรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนท่ี หรือกําลังเคลื่อนท่ีไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมี
แรงมากระทํา มีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
     ๑. เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 
     ๒. มีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีหรือตรงขามทิศทางของแรงท่ีพยายามทําใหวัตถุ
เคลื่อนท่ีดังรูป 
 ๒. แผนภาพของแรงเสียดทาน 
 
  
  

 
รูปแสดงลักษณะของแรงเสียดทาน 

 
 ถาวาง A อยูบนวัตถุ B ออกแรง ลากวัตถุ วัตถุ A จะเคลื่อนท่ีหรือไมก็ตาม จะมีแรงเสียดทานเกิดข้ึน
ระหวางผิวของ A และ B แรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันขามกับแรง  ท่ีพยายามตอตานการเคลื่อนท่ีของ A 



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการวัด 
๒. ทักษะการคํานวณ 
๓. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

 ๓. มุงม่ันในการทํางาน 
 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนสังเกตรูปภาพ คนกําลังผลักกลองไปบนพ้ืน แลวรวมกันอภิปรายเก่ียวกับ
รูปภาพ โดยครูใชคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ดังนี้ 
 
 

 
 

ท่ีมา : https://www.primankarkheluxnthi.com 

   - จากรูปภาพนักเรียนคิดวากลองนั้นเคลื่อนท่ีไปขางหนาไดอยางไร  
  (แนวคําตอบ : เพราะคนออกแรงผลักกลองไปขางหนา) 
   - นักเรียนคิดวาแรงเสียดทานจะเกิดท่ีตําแหนงใดบาง  
  (แนวคําตอบ : เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู 
การเรียนรู เรื่อง แผนภาพของแรงเสียดทาน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเก่ียวกับแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน            
เรื่อง แผนภาพของแรงเสียดทาน จากหนังสือเรียนประกอบกับ power point 
  ๒.๒) นักเรียนแตละกลุมออกมารับกระดาษและโจทยปญหาจากครูโดยแตละกลุมจะมี
จํานวนโจทยพอดีกับสมาชิกในกลุม 
  ๒.๓) นักเรียนรวมกันทําโจทยการเขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานลงบนกระดาษท่ีไดรับ 
จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันอภิปรายนําเสนอคําตอบของกลุมตนเอง โดยครูตรวจความถูกตองและอธิบาย
เพ่ิมเติมจากคําตอบของนักเรียน 
  ๒.๔) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๕ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 



 ๓. กิจกรรมรวบยอด  
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    
   - แผนภาพแสดงการเกิดแรงเสียดทานมีแรงอะไรบาง  
  (แนวคําตอบ : แรงกระทําตอวัตถุ แรงกดจากน้ําหนักของวัตถุ และแรงเสียดทาน) 
   - แผนภาพของแรงเสียดทานมีประโยชนอยางไรตอการเรียนเรื่อง แรงเสียดทาน 
  (แนวคําตอบ : แผนภาพของแรงเสียดทานทําใหสามารถบงบอกทิศทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุ) 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง แผนภาพของแรงเสียดทาน 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
   ๑. แรงเสียดทาน 
   ๒. แผนภาพของแรงเสียดทาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๗  
เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทาน 
และแรงอ่ืน ๆ ท่ีกระทําตอวัตถุ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ใฝเรียนรู 
   ๒. ซ่ือสัตยสุจริต 
   ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร     
   ๑. ทักษะการวัด 
   ๒. ทักษะการคํานวณ 
   ๓. ทักษะการจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย 
ท่ีกําหนดให 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี              เรื่อง แรงเสียดทานในชีวิตประจําวัน 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงท่ีกระทําตอวัต ถุ               
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๙ ตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องแรงเสียดทาน โดยวิเคราะห
สถานการณปญหาและเสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานท่ีเปนประโยชนตอการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถตระหนักถึงประโยชนของความรูเรื่องแรงเสียดทานได 
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณปญหาเก่ียวกับการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานได 
 ๓. นักเรียนสามารถเสนอวิธีการลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทานท่ีเปนประโยชนในชีวิตประจําได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงเสียดทาน 
 ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน 
 ๓. การลดแรงเสียดทาน 
 ๔. การเพ่ิมแรงเสียดทาน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

๑. แรงเสียดทาน คือ แรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนท่ี หรือกําลังเคลื่อนท่ีไปบนผิวของอีกวัตถุ 
เนื่องจากมีแรงมากระทํา มีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
     ๑. เกิดข้ึนระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ 
     ๒. มีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีหรือตรงขามทิศทางของแรงท่ีพยายามทําใหวัตถุ
เคลื่อนท่ี 
 ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน 
     ๒.๑ แรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส ถาแรงกดตัวฉากกับผิวสัมผัสมากจะเกิดแรงเสียดทานมาก          
ถาแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัสนอยจะเกิดแรงเสียดทานนอย ดังรูป 
 



 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://cms575.bps.in.th/ 

     ๒.๒ ลักษณะของผิวสัมผัส ถาผิวสัมผัสหยาบ ขรุขระจะเกิดแรงเสียดทานมาก ดังรูป  
 
 
 

ท่ีมา : http://cms575.bps.in.th/ 

     ๒.๓ ชนิดของผิวสัมผัส เชน คอนกรีตกับเหล็ก เหล็กกับไม จะเห็นวาผิวสัมผัสแตละคูมีความหยาบ 
ขรุขระหรือเรียบลื่นเปนมันแตกตางกัน ทําใหเกิดแรงเสียดทานไมเทากัน 
  
 ๓. การลดแรงเสียดทาน 
     ๓.๑ การใชน้ํามันหลอลื่นหรือจาระบี 
     ๓.๒ การใชระบบลูกปน 
     ๓.๓ การใชอุปกรณตาง ๆ เชน ตลับลูกปน 
     ๓.๔ การออกแบบรูปรางของยานพาหนะใหเพรียวลมทําใหลดแรงเสียดทาน 
 
 ๔. การเพ่ิมแรงเสียดทาน 
     ๔.๑ ยางรถยนตมีดอกยางเปนลวดลาย มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานระหวางลอกับถนน  
     ๔.๒ การหยุดรถตองเพ่ิมแรงเสียดทานท่ีเบรก เพ่ือหยุดหรือทําใหรถแลนชาลง 
     ๔.๓ รองเทาบริเวณพ้ืนตองมีลวดลาย เพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานทําใหเวลาเดินไมลื่นหกลมไดงาย  
     ๔.๔ การปูพ้ืนหองน้ําควรใชกระเบื้องท่ีมีผิวขรุขระ เพ่ือชวยเพ่ิมแรงเสียดทาน  
 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ๑. ทักษะพยากรณ 

๒. ทักษะการสังเกต 
๓. ทักษะการจําแนกประเภท 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการแกปญหา 
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) ครูอภิปรายเก่ียวกับเหตุการณอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน จากนั้นนักเรียนทุกคนรวมกัน
ระดมสมองกันคิดโดยใชคําถามกระตุนความสนใจนักเรียน ดังนี้ 
   - อุบัติเหตุบนถนนเก่ียวของกับแรงเสียดทาน หรือไมอยางไร 
   (แนวคําตอบ : อุบัติเหตุบนถนนเก่ียวของกับแรงเสียดทาน ถาผิวถนนลื่น จะทําใหผิวสัมผัส
ลื่นมากข้ึน จึงสงผลใหแรงเสียดทานมีขนาดลดลง ดังนั้นโอกาสท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุบนถนนจึงมีมากข้ึน) 
                           - จงบอกแรงเสียดทานท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน มาอยางนอย 5 ตัวอยาง 
  (แนวคําตอบ : ดอกยางรถยนต, การเปดฝาขวดน้ํา, ลวดลายของกระเบื้อง) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไป        
สูการเรียนรู เรื่อง แรงเสียดทานในชีวิตประจําวัน 
  ๑.๓) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําประโยชนของแรงเสียดทานไปใชในชีวิตประจําวัน 
โดยการยกตัวอยางสถานการณปญหาและใหนักเรียนเสนอแนะวิธีลดหรือเพ่ิมแรงเสียดทาน    
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรูในหนังสือเรียนประกอบกับ power point เรื่อง แรงเสียดทาน     
ในชีวิตประจําวัน  
  ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๔ ยกตัวอยางประโยชนของการลดแรงเสียดทาน               
ในชีวิตประจําวันอยางนอยมา ๓ ตัวอยาง 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปเรื่องแรงเสียดทานในชีวิตประจําวัน  
โดยใชแนวคําถามตอไปนี้ 
   - พ้ืนผิวท่ีขรุขระจะทําใหแรงเสียดทานมากหรือนอย  
  (แนวคําตอบ : แรงเสียดทานมาก) 
   - วิธีการลดแรงเสียดทานใหเครื่องจักร คืออะไร  
  (แนวคําตอบ : ใชน้ํามันหลอลื่น, จาระบี) 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงเสียดทาน เรื่อง แรงเสียดทานในชีวิตประจําวัน 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงเสียดทาน 
   ๒. ปจจัยท่ีมีผลตอแรงเสียดทาน 
   ๓. การลดแรงเสียดทาน 
   ๔. การเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการลด
และเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการ
ลดและเพ่ิมแรงเสียดทาน 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๙ ตระหนัก
ถึงประโยชนของความรูเรื่องแรงเสียด
ทาน โดยวิเคราะหสถานการณปญหา
และเสนอแนะวิธีการลดหรือเพ่ิมแรง
เสียดทานท่ีเปนประโยชนตอการทํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการลด
และเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการ
ลดและเพ่ิมแรงเสียดทาน 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. ใฝเรียนรู 
   ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการลด
และเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
   ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการลด
และเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   ๑. ทักษะพยากรณ 
   ๒. ทักษะการสังเกต 
   ๓. ทักษะการจําแนกประเภท 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔  
ยกตัวอยางประโยชนของการลด
และเพ่ิมแรงเสียดทาน 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                      เรื่อง โมเมนตของแรง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงท่ีกระทําตอวัต ถุ               
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๐ ออกแบบการทดลองและทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายโมเมนต
ของแรง เม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุน และคํานวณโดยใชสมการ M = Fl 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองในการอธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุล          
ตอการหมุนได 
 ๒. นักเรียนสามารถทดลองในการอธิบายโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนได 
 ๓. นักเรียนสามารถคํานวณโมเมนตของแรงเม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอการหมุนโดยใชสมการ 
M=Fl ได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. โมเมนตของแรง 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 โมเมนตของแรง (moment of force)  หมายถึง ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุเพ่ือใหวัตถุหมุนไปรอบ
จุดหมุน ดังนั้น โมเมนตของแรงก็คือ ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน ดังสูตร 
 
 
 
  
 ทิศทางของโมเมนต มี ๒ ทิศทาง คือ 
 ๑. โมเมนตตามเข็มนาฬิกา 
 ๒. โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา 
 
 



 
  
 
 
 
 
 จากรูป  โมเมนตตามเข็มนาฬิกา = WxL2 (นิวตัน-เมตร) 
  โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ExL1 (นิวตัน-เมตร) 
 ถามีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุชิ้นหนึ่ง แลวทําใหวัตถุนั้นอยูในสภาวะสมดุลจะไดวา  
  ผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา 
  
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการทดลอง 
๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันทําการทดลอง โดยสงตัวแทนนักเรียน ๒ คนมาทําการทดลอง
หนาชั้นเรียน ซ่ึงจะใหนําไมบรรทัดมาวางบนโตะจากนั้นออกแรงกระทําตอไมบรรทัดตําแหนงจุดศูนยกลาง  
ครูใชคําถามกระตุนความคิดเพ่ือใหนักเรียนระดมสมอง ดังนี้   
   - เม่ือนักเรียนออกแรงกระตอไมบรรทัดโดยผานจุดศูนยกลาง ไมบรรทัดจะหมุนหรือไม  
  (แนวคําตอบ : ไมบรรทัดไมหมุน) 
   - นักเรียนตองออกแรงกระทําอยางไรจึงจะทําใหไมบรรทัดหมุน  
  (แนวคําตอบ : เม่ือออกแรงกระทําไมผานจุดศูนยกลางของไมบรรทัด หรือออกแรงทําในมุม
ตาง ๆ ของไมบรรทัด จึงจะทําใหดินสอหมุนได) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไป          
สูการเรียนรู เรื่อง โมเมนตของแรง 



 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนและครูทําขอตกลงระหวางการใชหองทดลอง และชี้แจงเรื่องคะแนนระหวาง
การเรียน โดยกลุมใดถูกพิจารณาวาเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมระหวางการเรียนเรียบรอยจะไดรับ ice-cream 
score ๑ แทง และกลุมใดตอบคําถามไดถูกตองจะไดรับ ice-cream score ๑ แทง จากนั้นจะทําการนับ
จํานวนแตมท่ีถูกระบุไวบน ice-cream โดย ๓ แตมจะเทากับ ๑ score 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง โมเมนตของแรง ในหนังสือเรียนประกอบกับpower point 
   ๒.๓) ครูสาธิตวิธีการทดลอง โมเมนตของแรง จากนั้นนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิด
สมมติฐานของการทดลอง และลงมือปฏิบัติรวมกับเพ่ือนในกลุม พรอมท้ังสังเกตการเปลี่ยนแปลงเม่ือออกแรง
กระทํา          ตอวัตถุท่ีทําการทดลอง   
  ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมรวมลงความเห็นขอมูล โดยจะนําขอมูลมาจากการทดลอง ซ่ึงจะ
บันทึกผลการทดลอง ลงในแบบบันทึกกิจกรรม “โมเมนตของแรง” 
  ๒.๕) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอและทําการทดลองท่ีแตละกลุมไดออกแบบ
หนาชั้นเรียน 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปเรื่องโมเมนตของแรง โดยใชแนวคําถามตอไปนี้ 
   - โมเมนตของแรง คืออะไร  
  (แนวคําตอบ : ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุเพ่ือใหวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น โมเมนตของแรง 
ก็คือ ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน ) 
   - ทิศทางของโมเมนต มีอะไรบาง  
  (แนวคําตอบ : โมเมนตตามเข็มนาฬิกา และโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา ) 

- สูตรท่ีใชคํานวณหาโมเมนตของแรง คืออะไร 
 (แนวคําตอบ : โมเมนตของแรง = แรง × ระยะจากจุดหมุนตั้งฉากกับแนวแรง) 

 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง โมเมนตของแรง 
 ๒. ชุดการทดลองโมเมนตของแรง 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. โมเมนตของแรง 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   - ม า ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๒  ม . ๒ /๑ ๐ 
ออกแบบการทดลองและทดลองดวย
วิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายโมเมนต
ของแรง เม่ือวัตถุอยูในสภาพสมดุลตอ
การหมุน และคํานวณโดยใชสมการ  
M = Fl 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. ใฝเรียนรู 
  ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
  ๑. ความสามารถในการคิด 
  ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
- 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  ๑. ทักษะการทดลอง 
  ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๑ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                        เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงท่ีกระทําตอวัต ถุ               
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๔ อธิบายและคํานวณอัตราเร็วและความเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ                                 

โดยใชสมการ v=
s

t
 และ v⃑=

s⃑

t
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายและคํานวณอัตราเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ โดยใชสมการ  v=
s

t
 

 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายและคํานวณความเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ โดยใชสมการ v⃑=
s⃑

t
 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. อัตราเร็ว 
 ๒. ความเร็ว 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. อัตราเร็ว (Speed)  คือ ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลา หรือ อัตราการเปลี่ยน
ระยะทาง จัดเปนปริมาณสเกลลาร หนวยในระบบเอสไอ มีหนวยเปน เมตร/วินาที                                        

สมการคือ        
t
sv =           โดย     เปนคาอัตราเร็ว 

                                                เปนระยะทาง 
                                                เปนเวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ี  
 
 
 
 



๒. ความเร็ว (Velocity) คือ ขนาดของการกระจัดท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดในหนึ่งหนวยเวลา          
จัดเปนปริมาณเวกเตอร ใชหนวย เมตร/วินาที                                                                               

สมการคือ    �⃑� = 𝑠
𝑡
            โดย  �⃑�   เปนคาอัตราเร็วหรือความเร็ว 

                                             𝑠   เปนระยะทางหรือการกระจัด 
                                                เปนเวลาท่ีใชในการเคลื่อนท่ี  

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนแบงกลุมโดยจับฉลากกลุมตามสัญลักษณท่ีไดรับ จะไดนักเรียนจํานวน ๖ กลุม 
โดยกลุมละ ๖ คนจํานวน ๓ กลุมและกลุมละ ๗ คนจํานวน ๓ กลุม  
  ๑.๒) นักเรียนรับใบบันทึกความรูกลุมละ ๑ ชุด โดยนักเรียนในแตละกลุมจะมีผูเชี่ยวชาญ      
ในหัวขอท่ีแตกตางกัน สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญ แตละคนแยกยายกันออกจากกลุมบาน ไปจับกลุมใหม        
เพ่ือทําการศึกษาในสวนท่ีตนเองไดรับ โดยสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายใหศึกษาหัวขอยอยเดียวกันจะไปนั่ง
รวมกลุมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูเชี่ยวชาญสามารถหาขอมูลจากสื่อการเรียนรูท่ีไดรับหรือหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต 
  ๑.๓) นักเรียนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมรวมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม
ผูเชี่ยวชาญเปนเวลา ๕ นาที และบันทึกสิ่งท่ีไดเรียนรูลงในใบบันทึกความรูเพ่ือนํากลับไปอธิบายใหสมาชิก       
ในกลุมของตนฟง 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญของแตละกลุมกลับกลุมของตนเอง จากนั้นผูเชี่ยวชาญ       
แตละคนพูดอธิบายในหัวขอท่ีศึกษา โดยแตละคนมีเวลาในการพูดอธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง คนละ ๒ นาที 
  ๒.๒) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับอุปกรณสําหรับทําสรุปความรูเก่ียวกับความเร็ว     
และอัตราเร็ว โดยอุปกรณประกอบดวย ปากกาสี และกระดาษ 
  ๒.๓) นักเรียนทําสรุปความรูเรื่องความเร็วและอัตราเร็ว นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบ       
การนําเสนอของกลุมตนเองไดตามความเหมาะสม โดยครูกําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 
   - ความหมายของความเร็ว - ความหมายของอัตราเร็ว 



   - สูตรคํานวณหาความเร็ว  - สูตรคํานวณหาอัตราเร็ว 
   - โจทยปญหาความเร็ว  - โจทยปญหาอัตราเร็ว 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนนําเสนอผลงานสรุปความรูเรื่องความเร็วและอัตราเร็ว หนาชั้นเรียนโดยครู
กําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 
   - ความหมายของความเร็ว - ความหมายของอัตราเร็ว 
   - สูตรคํานวณหาความเร็ว  - สูตรคํานวณหาอัตราเร็ว 
   - โจทยปญหาความเร็ว  - โจทยปญหาอัตราเร็ว 
  ๓.๒) เม่ือนักเรียนนําเสนอสรุปความรูเรื่องความเร็วและอัตราเร็วเสร็จครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปและเพ่ิมเติมความรูเรื่องความเร็วและอัตราเร็ว 
  ๓.๓) นักเรียนรวมเลนเกม “ความเร็วและอัตราเร็วหรรษา” จํานวน ๑๐ ขอ  
โดยมีข้ันตอนการเลนดังนี้                                                                                                          
            - นักเรียนสงตัวแทนกลุมมารับสัญลักษณเครื่องหมายถูกและผิดสําหรับเลนเกมความเร็ว    
และอัตราเร็วหรรษา กลุมละ ๑ ชุด 
  - ครูชี้แจงกติกาการเลนเกมความเร็วและอัตราเร็วหรรษา โดยใหนักเรียนยกสัญลักษณ
เครื่องหมายถูกในขอท่ีถูกและยกสัญลักษณเครื่องหมายผิดในขอท่ีผิด  
  - ครูอานคําถามจากนั้นใหนักเรียนเริ่มเลนเกมความเร็วและอัตราเร็วหรรษา แลวใหนักเรียน 
แตละกลุมยกสัญลักษณข้ึนพรอมกัน   
  - ครูรวมคะแนนหลังจากเลนเกมความเร็วและอัตราเร็วหรรษาเสร็จ และประกาศผลคะแนน
ของนักเรียนแตละกลุม 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
 ๒. ชุดเกม “ความเร็วและอัตราเร็วหรรษา” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. ความเร็ว 
   ๒. อัตราเร็ว 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   - ม าตรฐ าน  ว  ๒ .๒  ม .๒ /๑๔ 
อธิบายและคํานวณอัตราเร็วและ
ความเร็วของการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
โ ด ย ใ ช ส ม ก า ร                             

v=
s

t
 และ v⃑=

s⃑

t
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. ใฝเรียนรู 
  ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
  ๑. ความสามารถในการคิด 
  ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  ๑. ทักษะจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๒ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ แรงและการเคลื่อนท่ี                        เรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔                     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๕ เขียนแผนภาพแสดงการกระจัดและความเร็ว 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงการกระจัดได 
 ๒. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงความเร็วได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แผนภาพการกระจัด 
 ๒. แผนภาพความเร็ว 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

๑. ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเสนทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไปไดท้ังหมดเปน 
ปริมาณสเกลลาร คือ มีแตขนาดอยางเดียว มีหนวยเปนเมตร โดยท่ัวไปเราใชสัญลักษณ S 

๒. การกระจัด (Displacement) คือ เสนตรงท่ีลากจากจุดเริ่มตน ถึงจุดสุดทายของการเคลื่อนท่ี

เปนปริมาณเวกเตอร คือ ตองคํานึงถึงทิศทางดวย มีหนวยเปนเมตร โดยท่ัวไปเขียนแบบเวกเตอรเปน  𝑠 
ตัวอยาง  

 
 

 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/primankarkheluxnthi/ 
 

ชายคนหนึ่งเดินจาก ก ไป ข แลวจาก ข ไป ค และไป ง 
                           ชายคนนี้จะไดระยะทาง = ๖ + ๓ + ๒ เมตร = ๑๑ เมตร 
                           ชายคนนี้จะไดการกระจัด = ๕ เมตร 



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนดูแผนภาพระยะทางและการกระจัดดังรูป 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/primankarkheluxnthi/ 

  ๑.๒) จากนั้นครูถามนักเรียนและใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามกระตุนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความสงสัยและตองการแสวงหาความรู โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 
   - นักเรียนสามารถเดินทางจากบานไปยังโรงเรียนไดก่ีเสนทาง มีเสนทางใดบาง 
  (แนวคําตอบ : สามารถเดินทางจากบานไปยังโรงเรียนไดจํานวน ๓ เสนทาง ไดแก เสนทาง A 
เสนทาง B และเสนทาง C) 
   - นักเรียนคิดวาเสนทางใดจะไปถึงจุดหมายไดเร็วท่ีสุด  
  (แนวคําตอบ : เสนทาง A) 
   - นักเรียนคิดวาเสนทางใดในแผนภาพคือการกระจัด 
  (แนวคําตอบ : เสนทาง A) 
   - นักเรียนคิดวาเสนทางใดในแผนภาพคือระยะทาง 
  (แนวคําตอบ : เสนทาง A เสนทาง B และเสนทาง C) 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบงกลุมโดยจับฉลากกลุมตามสัญลักษณท่ีไดรับ จะไดนักเรียนจํานวน ๖ กลุม 
โดยกลุมละ ๖ คนจํานวน ๓ กลุมและกลุมละ ๗ คนจํานวน ๓ กลุม  
  ๒.๒) นักเรียนรับใบบันทึกความรูกลุมละ ๑ ชุด โดยนักเรียนในแตละกลุมจะมีผูเชี่ยวชาญใน
หัวขอท่ีแตกตางกัน  สมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญ แตละคนแยกยายกันออกจากกลุมบาน  ไปจับกลุมใหมเพ่ือ
ทําการศึกษาในสวนท่ีตนเองไดรับ โดยสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายใหศึกษาหัวขอยอยเดียวกันจะไปนั่งรวมกลุม



กันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูเชี่ยวชาญสามารถหาขอมูลจากสื่อการเรียนรูท่ีไดรับหรือหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเทอรเน็ต 
  ๒.๓) นักเรียนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมรวมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม
ผูเชี่ยวชาญเปนเวลา ๕ นาที และบันทึกสิ่งท่ีไดเรียนรูลงในใบบันทึกความรูเพ่ือนํากลับไปอธิบายใหสมาชิกใน
กลุมของตนฟง 
  ๒.๔) นักเรียนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญของแตละกลุมกลับกลุมของตนเอง จากนั้นผูเชี่ยวชาญแตละ
คนพูดอธิบายในหัวขอท่ีศึกษา โดยแตละคนมีเวลาในการพูดอธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง คนละ ๒ นาที 
  ๒.๕) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนมารับอุปกรณสําหรับทําสรุปความรูเก่ียวกับระยะทางและ
การกระจัด โดยอุปกรณประกอบดวย ปากกาสี และกระดาษ 
  ๒.๖) นักเรียนทําสรุปความรูเรื่องระยะทางและการกระจัด นักเรียนสามารถเลือกรูปแบบการ
นําเสนอของกลุมตนเองไดตามความเหมาะสม โดยครูกําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 

 - ความหมายของระยะทาง 
 - การเขียนแผนภาพแสดงระยะทาง 
 - สูตรการหาระยะทาง 
 - ความหมายของการกระจัด 
 - การเขียนแผนภาพการกระจัด 
 - สูตรการหาการกระจัด 

 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนนําเสนอผลงานสรุปความรูเรื่องระยะทางและการกระจัด หนาชั้นเรียนโดยครู
กําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 

 - ความหมายของระยะทาง 
 - การเขียนแผนภาพแสดงระยะทาง 
 - สูตรการหาระยะทาง 
 - ความหมายของการกระจัด 
 - การเขียนแผนภาพการกระจัด 
 - สูตรการหาการกระจัด 

  ๓.๒) เม่ือนักเรียนนําเสนอสรุปความรูเรื่องระยะทางและการกระจัดเสร็จครูและนักเรียน
รวมกันสรุปและเพ่ิมเติมความรูเรื่องระยะทางและการกระจัด 
  ๓.๓) นักเรียนรวมเลนเกม “ระยะทางและการกระจัดหรรษา” จํานวน ๑๐ ขอ  
โดยมีข้ันตอนการเลนดังนี้                                                                                                          
            - นักเรียนสงตัวแทนกลุมมารับสัญลักษณเครื่องหมายถูกและผิดสําหรับเลนเกมระยะทาง
และการกระจัดหรรษา กลุมละ ๑ ชุด 
  - ครูชี้แจงกติกาการเลนเกมระยะทางและการกระจัดหรรษา โดยใหนักเรียนยกสัญลักษณ
เครื่องหมายถูกในขอท่ีถูกและยกสัญลักษณเครื่องหมายผิดในขอท่ีผิด  
  - ครูอานคําถามจากนั้นใหนักเรียนเริ่มเลนเกมระยะทางและการกระจัดหรรษาแลวให
นักเรียนแตละกลุมยกสัญลักษณข้ึนพรอมกัน   
  - ครูรวมคะแนนหลังจากเลนเกมระยะทางและการกระจัดหรรษาเสร็จ และประกาศผล
คะแนนของนักเรียนแตละกลุม 



ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง ระยะทางและการกระจัด 
 ๒. ชุดเกม “ระยะทางและการกระจัดหรรษา” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
   ๑. ระยะทาง 
   ๒. ความเร็ว 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   - มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๕ เขียน
แผนภ า พแส ด ง ก า รก ร ะจั ด แล ะ
ความเร็ว 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. ใฝเรียนรู 
  ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
  ๑. ความสามารถในการคิด 
  ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
  ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  ๑. ทักษะจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 

- แบบประเมินทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๓ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ โลกของเรา                                            เรื่อง องคประกอบของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมี
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของพ้ืนผิวโลกได 
 ๒. นักเรียนสามารถสรุปองคความรูเก่ียวกับองคประกอบของพ้ืนผิวโลกได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
  ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
  ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
  ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
  ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 โลกประกอบไปดวยธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere)  
และชีวภาค (Biosphere)  ซ่ึงท้ัง ๔ ภาคนี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  และตางพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  
ภาคเหลานี้มีวิวัฒนาการเรื่อย ๆ มาจนถึงปจจุบัน  สรรพชีวิตชวยปรับสภาพบรรยากาศใหเหมาะสมกับความ
อยูรอดอยางชา ๆ จนสามารถวิวัฒนาการข้ึนอยูบนบกได  ชีวภาคสามารถเปลี่ยนสภาพบรรยากาศไดอยาง
นอย ๒ ทางคือ กระบวนการสังเคราะหแสงชวยเพ่ิมปริมาณออกซิเจน และชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซด 
 ธรณีภาค (Lithosphere) 
 ธรณีภาค หรือ Lithosphere หมายถึง พ้ืนผิวโลกซ่ึงหอหุมดวยเปลือกแข็ง โลกเปนดาวเคราะหท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา (Dynamic Planet) โครงสรางภายในของโลกมีสถานะท้ังเปนของแข็งและ



ของเหลว  หินหนืดท่ีบรรจุอยูภายในเคลื่อนหมุนวนดวยการพาความรอน ท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคลื่อนตัวดัน
กัน กอใหเกิดภูเขา ท่ีราบ และหุบเหว การรีไซเคิลของเปลือกโลกทําใหเกิดการหมุนเวียนของแร ธาตุ และ วัฏ
จักรหิน การผุพังของหินเปลือกโลกเนื่องจากแรงโนมถวง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น และอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมทําใหเกิดดิน ซ่ึงเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตอไป 
 อุทกภาค (Hydrosphere) 
 โลกเปนดาวเคราะหซ่ึงพ้ืนผิวสวนใหญหอหุมดวยน้ํา โลกของเราแตกตางจากดาวเคราะหดวงอ่ืนใน
ระบบสุริยะ เนื่องจากบนพ้ืนผิวโลกมีน้ําอยูครบท้ังสามสถานะ การเปลี่ยนสถานะของน้ําในธรรมชาติ หรือ   
วัฏจักรน้ํา ทําใหเกิดการถายเทพลังงานไปท่ัวท้ังโลก  น้ําเปนตัวทําละลายท่ีดี จึงทําใหเกิดการพัดพาแรธาตุตาง 
ๆ ลงสูมหาสมุทร และเกิดโมเลกุลซ่ึงมีโครงสรางสลับซับซอนซ่ึงเปนจุดกําเนิดของชีวิต สิ่งมีชีวิตบนโลกลวนมี
องคประกอบหลักเปนน้ํา นอกจากน้ําจะเปนท้ังองคประกอบและถ่ินท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตแลว น้ํายังเกราะ
ปองกันรังสีคลื่นสั้นซ่ึงเปนอันตรายอีกดวย น้ํามีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากสสารอ่ืน ๆ คือ เม่ือเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็งแลวกลับมีความหนาแนนลดลง น้ําแข็งบนพ้ืนผิวมหาสมุทรจึงเปนผาหมปกคลุมปองกัน
ความหนาวเย็นจากอากาศเบื้องบน ทําใหสิ่งมีชีวิตแถบข้ัวโลกดํารงชีวิตอยูได 
 บรรยากาศ (Atmosphere) 
 โลกหอหุมดวยชั้นบรรยากาศบาง ๆ อากาศมีสถานะเปนแกสจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจัย
ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศ มีท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกไดแก 
พลังงานจากดวงอาทิตย วงโคจรโลก ปจจัยภายในไดแก การหมุนรอบตัวเองของโลก แผนดินและพ้ืนน้ํา 
รวมท้ังสิ่งมีชีวิต ในทํานองกลับกันบรรยากาศก็สงอิทธิพลและผลกระทบตอปจจัยเหลานี้ดวย 
 ชีวภาค (Biosphere) 
 โลกเปนดาวเคราะหดวงเดียวท่ีหอหุมดวยสิ่งมีชีวิต พ้ืนดินปกคลุมดวยพืชพรรณ พ้ืนผิวมหาสมุทรปก
คลุมดวยแพลงตอน การท่ีโลกอุดมไปดวยสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยในระดับท่ี
เหมาะสม ภาวะเรือนกระจกทําใหโลกอบอุนจนสามารถมีน้ําไดท้ังสามสถานะ น้ําและบรรยากาศทําใหเกิดการ
ถายเทพลังงาน ธรณีแปรสัณฐานทําใหพ้ืนดินอุดมดวยธาตุอาหาร สิ่งมีชีวิตกอตัวข้ึนจากสิ่งแวดลอม และก็จะมี
อิทธิพลในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมดวย 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจัดกระทําลื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

 
 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันทําขอตกลงกอนเริ่มเขาสูบทเรียน 
  ๑.๒) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๑.๓) นักเรียนเลนกิจกรรมจับคูรูปภาพใหตรงกับแหลงท่ีอยูอาศัย (ครูมีรูปภาพสิ่งมีชีวิตท่ี
อาศัยอยูบริเวณตาง ๆ ของโลกแลวะครูมีแผนกระดานแยกหมวดหมูของแหลงท่ีอยูอาศัยใหนักเรียนนํารูปภาพ
สิ่งมีชีวิตมาติดใหตรงกับแหลงท่ีอยูอาศัย) 
  ๑.๔) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใชคําถามตอไปนี้  
   - นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตถึงมีแหลงท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน 
  (แนวคําตอบ : เพราะสัตวแตละชนิดมีลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังรูปรางการหาอาหาร             
จึงเปนผลใหสิ่งมีชิตจึงตองอาศัยในแหลงท่ีอยูอาศัยแตกตางกันเพ่ือการดํารงชีวิต) 
   - นักเรียนคิดวามนุษยและสิ่งมีชีวิตตาง ๆ อาศัยอยูสวนใดของโลก 
  (แนวคําตอบ : ชั้นเปลือกโลก) 
  ๑.๕) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไป       
สูการเรียนรู เรื่อง องคประกอบของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม กลุมละ ๔-๕ คน โดยใหนักเรียนเดินออกมาสุม
หยิบจิ๊กซอรท่ีอยูในกลอง หลังจากนั้นใหนักเรียนหากลุมของตนเองโดยการตอจิ๊กซอรใหไดเปนภาพเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรูโดยการใชสื่อรูปแบบอินโฟกราฟก (inforgraphic) รวมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

 ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง ทําความรูจักองคประกอบของพ้ืนผิวโลก โดยใหนักเรียน
เขียนสรุปองคประกอบของพ้ืนผิวโลกซ่ึงประกอบดวย อุทกภาค ธรณีภาค บรรยากาศและชีวภาคใหนักเรียน
เขียนสรุปลงในกระดาษปรูฟและตกแตงใหสวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแตละกลุมรวมกันเลนเกม “ชิงคําตอบมาใหได” กติกาในเกมทุกกลุมจะมี
รูปแบบการสื่อสารเพ่ือใหกลุมอ่ืนเขาใจถึงคําตอบของคําถาม ซ่ึงแตละกลุมจะตองมุงม่ันในการหาคําตอบโดย
จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเรียบรอย ไมวุนวาย และไมรบกวนเพ่ือนกลุมอ่ืน 
  ๓.๒) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปโดยใชคําถามตอไปนี้ 
   - โลกของเราประกอบดวยดวย ๔ ภาคไดแกอะไรบาง 
  (แนวคําตอบ : ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค) 
   - โลกประกอบดวยสวนท่ีเปนภาคใดมากท่ีสุด 
   (แนวคําตอบ : อุทกภาค) 
   - ลักษณะสําคัญของธรณีภาคมีลักษณะอยางไร 
  (แนวคําตอบ : พ้ืนผิวโลกซ่ึงหอหุมดวยเปลือกแข็ง โลกเปนดาวเคราะหท่ีมีความเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา โครงสรางภายในของโลกมีสถานะท้ังเปนของแข็งและของเหลว  หินหนืดท่ีบรรจุอยูภายใน
เคลื่อนหมุนวนดวยการพาความรอน ท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคลื่อนตัวดันกัน กอใหเกิดภูเขา ท่ีราบ และหุบเหว) 
 



ส่ือการเรียนรู 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟกรวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ชุดอุปกรณเกม “ชิงคําตอบมาใหได” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
๑. องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
    ๑.๑ ธรณีภาค (Lithosphere) 
    ๑.๒ อุทกภาค (Hydrosphere) 
    ๑.๓ บรรยากาศ (Atmosphere) 
    ๑.๔ ชีวภาค (Biosphere) 

- กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง 
องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   - มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สราง
แบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายใน
โลกตามองคประกอบทางเคมีจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

- กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง 
องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๑. มีวินัย 
    ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง 
องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
    ๑. ความสามารถในการคิด   
    ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

- กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง 
องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง 
องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง องคประกอบของพ้ืนผิวโลก 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ โลกของเรา                                                    เรื่อง โครงสรางโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมี
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถสรางแบบจําลองโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมีได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสรางโลกตามองคประกอบทางเคมีจากแบบจําลองได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. การแบงโครงสรางโลกตามองคประกอบเคมี 
  ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
  ๑.๒ เนื้อโลก (Mantle) 
  ๑.๓ แกนโลก (Core) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. การแบงโครงสรางโลกตามองคประกอบเคมี 
 นักธรณีวิทยาแบงโครงสรางภายในของโลก โดยพิจารณาจากองคประกอบทางเคมี ออกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://www.trueplookpanya.com/ 



 ๑.๑ เปลือกโลก (Crust)  เปนผิวโลกชั้นนอก มีองคประกอบสวนใหญเปนซิลิกาไดออกไซดและ
อะลูมิเนียมออกไซด ประกอบดวยเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร 
  - เปลือกโลกทวีป (Continental crust)  สวนใหญเปนหินแกรนิต มีองคประกอบสวนใหญเปน 
ซิลิกอน อะลูมิเนียม และออกซิเจน มีความหนาเฉลี่ย ๓๕ กิโลเมตร  ความหนาแนน ๒.๗ กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
  - เปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic crust)  สวนใหญเปนหินบะซอลต มีองคประกอบสวน
ใหญเปน มีเหล็ก แมกนีเซียม ซิลิกอน และออกซิเจน ความหนาเฉลี่ย ๕ กิโลเมตร มากกวาเปลือกทวีป  
 ดังนั้นเม่ือเปลือกโลกท้ังสองชนกัน เปลือกโลกทวีปจะถูกยกตัวข้ึน สวนเปลือกโลกมหาสมุทรจะจมลง 
และหลอมละลายเปนแมกมาอีกครั้ง 
 ๑.๒ เนื้อโลก (Mantle)  คือสวนซ่ึงอยูอยูใตเปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึก ๒,๙๐๐ กิโลเมตร   
มีองคประกอบหลักเปนซิลิคอนออกไซด แมกนีเซียมออกไซด และเหล็กออกไซด แบงออกเปน ๓ ชั้น ไดแก   
  - เนื้อโลกตอนบนสุด (Uppermost sphere)  มีสถานะเปนของแข็ง เปนฐานรองรับเปลือก
โลกทวีป และเปลือกโลกมหาสมุทร อยูใตแนวแบงเขตโมโฮโรวิชิก เรียกโดยรวมวา ธรณีภาค (Lithosphere) 
มีความหนาโดยรวมประมาณ ๓๐-๑๐๐ กิโลเมตร  
  - เนื้อโลกตอนบน (Upper mantle) หรือบางครั้งเรียกวา ฐานธรณีภาค (Asthenosphere) 
อยูท่ีระดับลึก ๑๐๐-๗๐๐ กิโลเมตร มีลักษณะเปนของแข็งเนื้อออน  อุณหภูมิท่ีสูงมากทําใหแรบางสวนหลอม
ละลายเปนหินหนืด (Magma) เคลื่อนท่ีหมุนวนดวยการพาความรอน (Convection)  
  - เนื้อโลกตอนลาง (Lower mantle) มีสถานะเปนของแข็งท่ีระดับลึก ๗๐๐- ๒,๙๐๐ 
กิโลเมตร มีองคประกอบสวนใหญเปนเหล็ก แมกนีเซียม และซิลิเกท  
 ๑.๓ แกนโลก (Core)  คือสวนท่ีอยูใจกลางของโลก มีองคประกอบหลักเปนเหล็ก แบงออกเปน ๒ ชั้น  
  - แกนโลกชั้นนอก (Outer core) เปนเหล็กในสถานะของเหลว เคลื่อนท่ีหมุนวนดวย       
การพาความรอน (Convection) ท่ีระดับลึก ๒,๙๐๐-๕,๑๕๐ กิโลเมตร เหล็กรอนเบื้องลางบริเวณท่ีติดกับ
แกนโลกชั้นในลอยตัวสูงข้ึน เม่ือปะทะกับแมนเทิลตอนลางท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจึงจมตัวลง การเคลื่อนท่ีหมุนวน
เชนนี้เหนี่ยวนําใหเกิดสนามแมเหล็กโลก   
  - แกนโลกชั้นใน (Inner core) ท่ีระดับลึก ๕,๑๕๐ กิโลเมตร จนถึงใจกลางโลกท่ีระดับลึก  
๖,๓๗๐ กิโลเมตร ความดันมหาศาลกดทับทําใหเหล็กมีสถานะเปนของแข็ง 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเลนเกมเปดแผนภาพจาก power point แลวใหนักเรียนทายวาภาพนั้นเปน
ภาพอะไร โดยจะมีรูปภาพซอนอยูใน power point ดังนี้ โลก, เงาะ 
  ๑.๒) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใชคําถามตอไปนี้  
   - นักเรียนคิดวาโลกและผลเงาะมีลักษณะหรือองคประกอบท่ีคลายกันหรือไม 
  (แนวคําตอบ : โลกของเรามีลักษณะคลายกับผลเงาะเนื่องจากมีองคประกอบท่ีคลายกันโดย
ท่ีโลกจะมี เปลือกโลก เนื้อโลก แกนโลก เปนองคประกอบสวนผลเงาะจะมี เปลือก เนื้อ และเมล็ดเปน
องคประกอบ) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไป          
สูการเรียนรู เรื่อง โครงสรางโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) แบงนักเรียนกลุม ๗ กลุม กลุมละ ๕-๖ คน โดยการจับฉลากชิ้นสวนองคประกอบ       
ของโลกโดยองคประกอบแตละชิ้นจะมีสีท่ีแตกตางกัน นักเรียนท่ีไดสีของชิ้นสวนองคประกอบของโลกเดียวกัน
ใหอยูกลุมเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรูโดยการใชสื่อรูปแบบอินโฟกราฟก (inforgraphic) รวมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง การสรางแบบจําลองโครงสรางโลก โดยมีวัสดุ/อุปกรณ
ดังตอไปนี้ 
   - โฟมวงกลม ๑ ลูก 
   - กรรไกร/คัตเตอร 
   - กระดาษสีตาง ๆ 

  - ดินน้ํามัน 
   - กาว 
     ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนเลนกิจกรรมบอรดเกม เรื่อง โครงสรางโลกของเรา (กิจกรรมบอรดเกม          
เรื่อง โครงสรางโลกของเราเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนแตละกลุมหาคําตอบของความหมายขององคประกอบของ
โลก โดยครูผูสอนจะมีแผนกระดานท่ีมีหัวขอและรูปภาพองคประกอบของโลกและคําตอบแยกออกจากกัน              
ใหนักเรียนแตละกลุมนําคําตอบมาติดใหตรงกับหัวขอขององคประกอบในแผนท่ีใหถูกตอง) 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟกรวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอรดเกม เรื่อง โครงสรางโลก 
 ๓. ชิ้นงานแบบจําลองโครงสรางโลก 
 
 
 



แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
๑. การแบงโครงสรางโลกตาม
องคประกอบเคมี 
    ๑.๑ เปลือกโลก (Crust) 
    ๑.๒ เนื้อโลก (Mantle) 
    ๑.๓ แกนโลก (Core) 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
- มาตรฐาน ว ๓.๒ ม.๒/๔ สราง
แบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายใน
โลกตามองคประกอบทางเคมีจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๑. ใฝเรียนรู 
    ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
    ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
    ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมาย
ขอมูล 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง แบบจําลองโครงสรางโลก 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ โลกของเรา                                                   เรื่อง รอบรูเรื่องโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๔ สรางแบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายในโลกตามองคประกอบทางเคมี
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเขตข้ัวโลกได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเวลาของโลกได 
 ๓. นักเรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับการสูญเสียน้ําหนักของโลกได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. เขตข้ัวโลก 
 ๒. เวลาของโลก 
 ๓. การสูญเสียน้ําหนักของโลก 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. เขตข้ัวโลก 
 ดินแดนข้ัวโลก คือเขตท่ีอยูเหนือและใตสุดของโลกท่ีอยูรอบ ๆ บริเวณข้ัวโลกท้ังข้ัวโลกเหนือและข้ัว
โลกใต โดยมีข้ัวโลกเปนจุดศูนยกลาง มีน้ําแข็ง ปกคลุม ไดแกบริเวณมหาสมุทรอารกติก 1และทวีปแอนตาร
กติกา1 สําหรับข้ัวโลกใตเปนดินแดนท่ีไมมีคนอยูอาศัย ตามท่ีไดกําหนดนโยบายกันวาหามใหแตละประเทศเขา
ไปจับจองพ้ืนท่ี แตยังคงมีนักวิจัยเขามาวิจัยในพ้ืนท่ีนี้อยูบาง ปจจุบัน เกิดการละลายตัวของน้ําแข็งข้ัวโลก
บางสวนซ่ึงนาจะเปนผลมาจากภาวะโลกรอน  
 ๒. เวลาของโลก 
 พ้ืนท่ีในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกมีชวงเวลาเชา สาย บาย เย็นและกลางคืนไมตรงกันเกิดจากสาเหตุ 
  ๒.๑  โลกมีสัณฐานทรงกลม  พ้ืนผิวโลกจึงไดรับแสงอาทิตยไมพรอมกัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


  ๒.๒  โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย  โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก (มองจากข้ัวโลกมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกา) ทําใหพ้ืนท่ีท่ีอยูทางทิศตะวันออกเห็นดวงอาทิตย
กอน (หรือสวางกอน) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเลนเกมเปดแผนปายทายภาพท่ีอยูดานหลังตัวเลข โดยภาพท่ีเปดจากแผนปาย 
เปนภาพท่ีเก่ียวกับเนื้อหาเขตข้ัวโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียน้ําหนักของโลก 
  ๑.๒) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายกับนักเรียนโดยใชคําถามตอไปนี้  
   - รูปภาพตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดเลนเกมเปดแผนปายนักเรียนคิดวาเนื้อหาเก่ียวกับเขต
ข้ัวโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียน้ําหนักของโลก มีความสําคัญในการดํารงชีวิตอยางไร 
  (แนวคําตอบ : สิ่งมีชีวิตจําเปนท่ีจะตองอาศัยเวลาของโลกเพ่ือใชในการดํารงชีวิตประจําวัน) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง       
ไปสูการเรียนรู เรื่อง รอบรูเรื่องโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม กลุมละ ๔-๕ คน โดยใหนักเรียนเดินออกมาสุมหยิบ
กระดาษสี คนละ ๑ แผนใครท่ีไดกระดาษสีเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรูโดยการใชสื่อรูปแบบอินโฟกราฟก (inforgraphic) รวมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง โปสเตอรรอบรูเรื่องโลก โดยใหนักเรียนเขียนสรุปความรู
ในรูปแบบท่ีตนเองสนใจลงบนกระดาษโปสเตอร 
     ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน  
 
 
 



 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแตละคนรวมกันเขียนสรุปองคความรูตามความเขาใจของตนเอง               
เม่ือครูตั้งประเด็นคําถามดังตอไปนี้ 
   - นักเรียนจงสรุปเนื้อหาเขตข้ัวโลก, เวลาของโลก, การสูญเสียน้ําหนักของโลก 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟกรวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เกม “เปดแผนปายทายคํา” 
 ๓. โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    ๑. เขตข้ัวโลก 
    ๒. เวลาของโลก 
    ๓. การสูญเสียน้ําหนักของโลก 

- โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร  
“รอบรูเรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
- มาตรฐาน ว ๓.๒ ม.๒/๔ สราง
แบบจําลองท่ีอธิบายโครงสรางภายใน
โลกตามองคประกอบทางเคมีจาก
ขอมูลท่ีรวบรวมได 

- โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร  
“รอบรูเรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    ๑. ใฝเรียนรู 
    ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 
 

- แบบประเมินโปสเตอร  
“รอบรูเรื่องโลก” 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
    ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
    ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
    ๓. ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี

- โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร  
“รอบรูเรื่องโลก” 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    ๑. ทักษะการสังเกต 
    ๒. จัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

- โปสเตอร “รอบรูเรื่องโลก” 
 

- แบบประเมินโปสเตอร  
“รอบรูเรื่องโลก” 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ โลกของเรา                                       เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปจจัยท่ีทําใหเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ๓. การเคลื่อนท่ีของหินหนืด 
 ๔. ผลท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก 
 ๕. การเกิดแผนดินไหว 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. การเปล่ียนแปลงของเปลือก 
 แมวาเปลือกโลกจะเปนหินแข็ง แตมีการผุพังสลายตัวอยู
ตลอดเวลาโดยการกระทําของภู มิอากาศ น้ํ าฝน อุณหภู มิ ท่ี
เปลี่ยนแปลงข้ึนลง ตลอดจนการชอนไชของรากตนไม ซ่ึงทําใหหินผุ
พังอยูกับท่ี ในขณะธารน้ําใตดิน น้ําทะเล และลม สามารถกัดเซาะ
หินจนกรอน และพาชิ้นสวนแตกหลุดออกมาใหกระจัดกระจาย        
แลวไปสะสมตัวใหมในท่ีอ่ืน สิ่งเหลานี้ทําใหผิวโลกเปลี่ยนแปลง 

              ท่ีมา : https://sites.google.com/ 

  



 แบงเปน ๒ แบบ ไดแก 
 ๑. การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนท่ีแบบรวดเร็วฉับพลัน (abrupt movements) มักเก่ียวของกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง จนทําใหเปลือกโลกจมตัวลงเปนบริเวณกวาง หรือเอียงไปขางใดขางหนึ่งหรือ
เคลื่อนท่ีออกจากกันในแนวราบทําใหเกิดลุมน้ําขัง (swamps) หรือทะเลสาบ เชน ท่ีราบลุมในภาคเหนือ        
ของประเทศไทย หรือท่ีราบลุมตอนกลางท่ีเรียกวาท่ีราบลุมเจาพระยาของไทย 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนท่ีอยางชา ๆ (slow movements) แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนท่ี
อยางชา ๆ เชน แผนเปลือกโลกแปซิฟกเคลื่อนท่ีไปทางทิศเหนือ ๕ เซนติเมตร/ป เฉลี่ยท้ังโลก ๕-๘เซนติเมตร/ป 
ซ่ึงอาจจะแยกเปนลักษณะของการเคลื่อนท่ีไดดังนี้ 
  ๒.๑ เปลือกโลกพ้ืนทวีปชนกัน เม่ือเปลือกโลก ๒ แผนเคลื่อนเอาสวนท่ีเปนทวีปมาชนกัน 
แผนดินของทวีปจะถูกดันงอนและโกงข้ึนกลายเปนเทือกเขาสูง 
  ๒.๒ เปลือกโลกใตมหาสมุทรชนกัน เม่ือเปลือกโลก ๒ แผน เคลื่อนเอาสวนท่ีอยูใตมหาสมุทร
มาชนกับแผนท่ีมีน้ําหนักมากกวาจะมุดลงไปขางลาง แลวหลอมละลายเปนหินหนืดซ่ึงจะปะทุกลับข้ึนมา         
ทําใหเกิดหมูเกาะภูเขาไฟไปตามแนวมุดตัวของเปลือกโลก 
  ๒.๓ เปลือกโลกใตมหาสมุทรแยกตัว เม่ือเปลือกโลกใตมหาสมุทรเคลื่อนท่ีแยกออกจากกัน 
หินหนืดดานลางจะแทรกดันข้ึนมาตามแนวรอยแยกแลวเย็นตัวแข็งกอใหเกิดเทือกเขาใตน้ํากลางมหาสมุทร
ขยายตัวออกไปดันเปลือกโลกดานอ่ืน ๆ ใหเคลื่อนท่ีหางออกไป 
  ๒.๔ เปลือกโลกใตมหาสมุทรชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีป เม่ือเปลือกโลกใตมหาสมุทรเคลื่อน
มาชนเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเปลือกโลกใตมหาสมุทรซ่ึงมีน้ําหนักมากกวาจะมุดลงไปขางใตแลวหลอมละลาย
เปนหินหนืดซ่ึงจะปะทุกลับข้ึนมา ทําใหเกิดเทือกภูเขาไฟบนชายฝงของทวีป 
๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปแยกตัว เม่ือเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนท่ีแยกออกจากกันจะเกิดหุบเขาทรุด
และเม่ือรอยแยกนี้เปดออกสูมหาสมุทร น้ําจะไหลเขาสูหุบเขาทรุดตัวทําใหกลายเปนทะเล 
  ๒.๕ เปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อนตัวไถลในแนวขนาน เม่ือเปลือกโลกภาคพ้ืนทวีปเคลื่อน
ไถลตัวสวนทางกันในแนวขนานจะทําใหเกิดรอยเลื่อน เกิดแผนดินไหว 
 ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
 ภูเขาไฟ (Volcano) เกิดจากหินหนืดในชั้นแมนเทิลซ่ึงอยูใตผิวโลก มีความรอนและความดันสูงมาก 
พยายามดันข้ึนมาตามรอยแตกและแทรกตัวข้ึนมาสูผิวโลก โดยจะมีแรปะทุหรือระเบิดเกิดข้ึนทําใหหินหนืด
ไหลออกมาสูผิวโลก ท่ีเรียกวาลาวา (Lava) ไหลมาจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา สิ่งท่ี พุงออกมาจากปลองภูเขาไฟ
นอกจากลาวาแลวยังมีเถาถาน ฝุนละออง เศษหิน ไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด 
กาซไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด บริเวณท่ีเกิดภูเขาไฟ แนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกจะเปน
บริเวณท่ีมีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกวาบริเวณท่ีอยูถัดเขาไปภายในแผนทวีป  
 ๓. การเคล่ือนท่ีของหินหนืด  
 หินหนืดหรือหินหลอมเหลวในชั้นแมนเทิลไดรับความรอนจากแกนโลก เกิดการเคลื่อนท่ีไหลวนอยาง
ชา ๆ และสงผลดันแผนเปลือกโลกใหเคลื่อนท่ีไปอยางชา ๆ ตามหินหนืดไปดวยแรงดันของหินหนืด ทําใหหิน
หนืดในชั้นแมนเทิลท่ีมีอุณหภูมิและแรงดันสูงสามารถแทรกตัวข้ึนมาตามรอยแยกระหวางแผนเปลือกโลกท่ีอยู
ใตมหาสมุทร หินหนืดในชั้นแมนเทิล จึงทําหนาท่ีเปนตัวดันและพยุงใหแผนเปลือกโลกใตมหาสมุทรเคลื่อนท่ี 
และขยายตัวแยกออกจากกัน ทําใหเกิดแนวหินใหม  
 
 



 ๔. ผลท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก  
 แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนท่ีเปนไปอยางชา ๆ ดวยอัตราเร็วท่ีต่ํามาก แตมีแรงดันอยางมหาศาล       
ทําใหขอบอีกดานหนึ่งของแผนเปลือกโลกเคลื่อนท่ีเขาไปชนกับขอบแผนเปลือกโลกอีกแผนหนึ่ง เชน           
แผนออสเตรเลีย เคลื่อนท่ีเขาชนแผนยูเรเซีย การชนกันของแผนเปลือกโลกท้ังสองนี้ ทําใหบางบริเวณเกิด      
การเปลี่ยนแปลง คือแผนออสเตรเลียมุดตัวเขาสูใตแผนยูเรเซีย และมุดหายไปในสวนแมนเทิลของโลก          
ท่ีมีความรอนสูงจึงทําใหเกิดการหลอมตัวของหินเปลือกโลก นอกจากนั้นการชนของแผนออสเตรเลีย และแผน 
ยูเรเซียนี้ยังสงผลใหเปลือกโลกบางสวนถูกดันตัวข้ึนกลายเปนภูเขาสูง เชน บริเวณเทือกเขาหิมาลัยซ่ึงอยูทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
 ๕. การเกิดแผนดินไหว  
 ความรอนจากแกนโลกนอกจากจะทําใหแผนเปลือกโลกเคลื่อนท่ีไดแลวยังทําใหเปลือกโลกสวนลาง
ขยายตัวไดมากกวาผิวบน ท้ังนี้ เพราะท่ีผิวโลกมีอุณหภูมิต่ํ ากวาแกนโลกมาก และบริ เวณผิวโลก                     
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยูตลอดเวลา อิทธิพลนี้จะสงผลกระทบตอรอยแตกในชั้นหิน และรอยตอ
ระหวางแผนเปลือกโลก การเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลกทําใหเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  
 ผลกระทบการเกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง ทําใหเปลือกโลกทรุดตัวลงอยางรวดเร็วสงผลใหอาคาร
บานเรือน สิ่งกอสราง เกิดการพังทลาย แผนดินถลม เกิดคลื่นขนาดใหญในทะเล มนุษย ไมสามารถยับยั้ง        
การเกิดแผนดินไหวได เครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบการเกิดแผนดินไหว เรียกวา เครื่องวัดความไหวสะเทือน
หรือไซโมกราฟ (Seismograph) ซ่ึงจะบันทึกการสั่นไหวของแผนดิน การวัดแผนดินไหว ปจจุบันใชมาตราริกเตอร 
คือ กําหนดขนาด (magnitude) ของแผนดินไหวโดยใชหลักการจากผลบันทึกของเครื่องวัดความเคลื่อนไหว
สะเทือนมาตรานี้มีคาตั้งแต ๐-๙ ริกเตอร แตถาเปนมาตราเมอรคัลลิปรับปรุงแลวจะวัดความรุนแรงของ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน โดยใชมาตรา ๑๒ ระดับ 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนดูวีดีโอภูเขาไฟระเบิด และนักเรียนตอบคําถามเม่ือครูตั้งประเด็นคําถาม
ดังตอไปนี้ 
   - นักเรียนคิดวาเหตุใดโลกจึงมีภูเขาไฟและเพราะเหตุผลใดภูเขาไฟจึงระเบิด 
   - นักเรียนคิดวานอกจากภูเขาไฟระเบิดแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
อะไรอีกบาง 
  ๑.๒) ครูใหนักเรียนดูภาพสถานท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีแตกตางกัน และนักเรียนตอบคําถามเม่ือครูตั้ง
ประเด็นคําถามตอไปนี้ 
   - นักเรียนเคยสงสัยหรือไมวาเพราะเหตุใดสานท่ีตาง ๆ จึงมีความแตกตางกัน 
   - เพราะเหตุใดพ้ืนท่ีตาง ๆ จึงแตกตางกัน 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง            
ไปสูการเรียนรู เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม กลุมละ ๔-๕ คน โดยใหนักเรียนเดินออกมาสุมลูก
อมคนละ 1 เม็ดนักเรียนท่ีไดสีเปลือกของลูกอมสีเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรูโดยการใชสื่อรูปแบบอินโฟกราฟก (inforgraphic) รวมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรมท่ี ๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใหนักเรียนเขียนสรุป      
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกลงในกระดาษปรูฟและตกแตงใหสวยงาม 
     ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายและหาขอสรุปโดยใชคําถามตอไปนี้ 
   - การเคลื่อนท่ีของหินหนืดมีลักษณะอยางไร 
   - ยกตัวอยางผลท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก 
   - การเกิดแผนดินไหวมีลักษณะการเกิดอยางไร 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟกรวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. วีดีโอ “ภูเขาไฟระเบิด” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๒. การเกิดภูเขาไฟ 
  ๓. การเคลื่อนท่ีของหินหนืด 
  ๔. ผลท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของ
แผนเปลือกโลก 
  ๕. การเกิดแผนดินไหว 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๓.๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมท้ังยกตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร   
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

- แบบประเมินกิจกรรมท่ี ๑  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๗ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ โลกของเรา                               เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๓.๒ เขาใจองคประกอบและความสัมพันธของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศและภูมิอากาศโลก รวมท้ังผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๓.๒  ม.๒/๕ อธิบายกระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอนและการสะสมตัวของตะกอน
จากแบบจําลองรวมท้ังยกตัวอยางผลของกระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอน และการสะสมตัวของตะกอนได 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุปจจัยท่ีทําใหเปลือกโลกเกิดการผุพังอยูกับท่ี การกรอน และการสะสมตัวของ
ตะกอนได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. การผุพังอยูกับท่ี 
 ๒. การกรอน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. การผุพังอยูกับท่ี 
 การผุพังอยูกับท่ี (Weathering) หมายถึง การท่ีหินผุพังทําลายลงดวยกรรมวิธีตาง ๆ จากลมฟา
อากาศกับน้ําฝน รวมท้ังการกระทําของตนไมกับแบคทีเรียตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร มีการเพ่ิม-ลด
อุณหภูมิสลับกัน เปนตน สาเหตุของการผุพังอยูกับท่ี ไดแก ความรอน ความเย็น น้ํา น้ําแข็ง แกสออกซิเจน
และแกสคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ 
 ประเภทของการผุพังอยูกับท่ี การผุพังอยูกับท่ีแบงไดเปน ๒ ประเภทคือ 
 ๑. การผุพังเชิงกล (Mechanical Weathering) คือ กระบวนการอยูกับท่ีท่ีทําใหหินหือสสารอ่ืน ๆ
แตกออกเปนชิ้นๆได ตัวการสําคัญท่ีทําใหเกิดการผุพังอยูกับท่ีเชิงกล 
 ๒. การผุพังอยูกับท่ีเชิงเคมี (Chemical Weathering) คือ กระบวนการท่ีทําใหหินแตกสลายออกเปน
ชิ้นเล็ก ๆ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  



 ปจจัยทําใหเกิดการผุพังอยูกับท่ี มีดังนี้ 
 ๑. การผุพังทางกายภาพ เปนกระบวนการท่ีทําใหแรและหินแตกตัวมีขนาดเล็กลง เชน การผุพัง
เนื่องมาจากการหายไปของความดันท่ีเคยกดทับ ทําใหหินแตกเปนกาบมน (พบมากกับหินแกรนิต) - การผุพัง
เนื่องจากน้ํามีการแข็งตัว เกิดในสภาพภูมิอากาศหนาว น้ําเม่ือเปลี่ยนสถานะเปนของแข็ง ปริมาตรจะขยายตัว ๙% 
 ๒. การผุพังทางเคมี เปนกระบวนการผุพังท่ีทําใหแรและหิน เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี หรือละลาย
จากวัสดุตนกําเนิด บริเวณสภาพภูมิอากาศรอนชื้นกระบวนการดังกลาวจะเกิดข้ึนไดดี ผลท่ีเกิดข้ึน               
จากกระบวนการดังกลาว จะไดตะกอน (แรใหม) และสารละลาย 
 ๓. การผุพังทางชีวะ กระบวนการผุพังทางชีวะ เปนกระบวนการผุพังท่ีเปนผลมาจากกิจกรรม          
ของสิ่งมีชีวิตท่ีเคลื่อนยายวัตถุตนกําเนิด ออกจากบริเวณเดิม และการยอยสลายวัตถุตนกําเนิด กระบวนการผุพัง
ทางชีวะสามารถจําแนก เปน ๒ กลุมตามขนาดของสิ่งมีชีวิต 
 ๒. การกรอน 
 การกรอนเปนกระบวนการท่ีทําใหสารท่ีเปนองคประกอบของเปลือกโลกหลุดออกหรือสลายตัวไป    
จากผิวโลก เชน กระแสน้ํากัดเซาะเปลือกโลกใหพังทลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย พัดพาใหเคลื่อนไปตามแนวทาง
น้ําไหล เม่ือฝนตกน้ําไหลบาลงสูท่ีต่ําตามแรงโนมถวงของโลกเกิดการกัดเซาะผิวหนาดิน แลวพัดพาไปทับถม
ภูมิประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีต่ํากวา สาเหตุท่ีทําใหเกิดการกัดกรอนมีดังนี้ 
 ๒.๑ การกรอนของเปลือกโลกเนื่องจากกระแสน้ํา การกัดเซาะของกระแสน้ําเกิดบริเวณริมฝงแมน้ํา 
ลําคลอง ลําธาร เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางชา ๆ ซ่ึงมีผลทําใหเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง การกัดกรอน 
การพัดพา และการทับถมของตะกอน เนื่องจากกระแสน้ําสรุปไดดังนี้ 
 ๒.๒ การกรอนของเปลือกโลกเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี เกิดจากน้ําฝนละลายแกสคารบอนไดออกไซด 
ออกไซดของไนโตรเจน แกสซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศ ทําใหเกิดฝนกรดไปกัดกรอนเปลือกโลกใหผุพัง 
 ๒.๓ การกัดกรอนเปลือกโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทําใหเกิดการกัดกรอนของ
เปลือกโลกได เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศทําใหเปลือกโลกเกิดการขยายตัวและหดตัว ถาการขยายตัวของหิน
ชั้นในกับหินชั้นนอกไมเทากันอาจทําใหหินเกิดการแตกราวได และในบางครั้งน้ําในโพรงกอนหินกลายเปน
น้ําแข็ง อาจทําใหเกิดการขยายตัวดันใหกอนหินแตกเปนชิ้นเล็ก ๆ ได 
 ๒.๔ การกัดกรอนเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ในธรรมชาติแรงโนมถวงของโลกจะพยายามดึงดูดสิ่ง
ตาง ๆ ใหตกลงสูพ้ืนผิวโลก และดึงดูดวัตถุใหเกิดการเคลื่อนท่ีจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํากวา เรียกวา “ธารน้ําแข็ง” 
ขณะเคลื่อนท่ีกอนน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญและมีมวลมากจะกระแทกและขัดสีกับกอนหินในลําธาร ทําใหเปลือก
โลกเกิดการกัดกรอนได 
 ๒.๕ การกัดกรอนเนื่องจากกระแสลม เชน บริเวณท่ีราบสูง ทะเลทราย ภูเขาสูงซ่ึงไดรับอิทธิพล       
จากกระแสลมเปนประจํา กระแสลมจะทําใหเปลือกโลกเกิดการกัดกรอนไดเชนกัน 
 ๓. การพัดพาและทับถม 
 ตะกอนท่ีเกิดจากการสึกกรอนผุพัง ดวยอิทธิพลของกระแสน้ํา ปฏิกิริยาเคมี ความรอน และกระแสลม
จะถูกพัดพาไปดวยความแรงของกระแสน้ําหรือกระแสลม เม่ือความแรงลดลงจะเกิดการทับถมของตะกอนท่ี
พัดพามา การเกิดการทับถมของตะกอน ตะกอนจะทับถมกันเปนชั้น ๆ ตะกอนท่ีมีขนาดใหญจะถูกพัดพาไปตก
ท่ีใกล สวนตะกอนท่ีมีขนาดเล็กจะถูกพัดพาไปตกท่ีไกล การทับถมของตะกอนมีลักษณะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของภูมิประเทศและกระแสน้ําท่ีพัดผาน ดังนี้ 
 ๓.๑ การทับถมของตะกอนรูปพัด เกิดจากกระแสน้ําไหลจากภูเขาตกลงสูท่ีราบต่ํากวา มีรองน้ํา ขนาด
ใหญกวารองน้ําเดิมมาก ทําใหเกิดการทับถมของตะกอนรูปพัด 



 ๓.๒ การทับถมของตะกอนรูปดินดอนสามเหลี่ยม เกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีบริเวณปากแมน้ํา 
เปนรูปสามเหลี่ยม เนื่องจากกระแสน้ําบริเวณปากแมน้ําเคลื่อนท่ีชาลง จึงเกิดการทับถมของตะกอนอยู
ตลอดเวลา 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนเลนเกมเปดแผนปายทายภาพท่ีอยูดานหลังตัวเลข โดยภาพท่ีเปดจากแผนปาย 
เปนภาพท่ีเก่ียวกับ การผุพังอยูกับท่ี การกรอน การพัดพาและการทับถม 
  ๑.๒) นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น เม่ือครูตั้งประเด็นคําถามดังตอไปนี้ 
   - รูปภาพตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดเลนเกมเปดแผนปายเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกเนื่องจากสาเหตุใด 
  (แนวคําตอบ : การผุพังอยูกับท่ี การกรอน การพัดพาและการทับถม) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๒.๑) นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๘ กลุม กลุมละ ๔-๕ คน โดยใหนักเรียนเดินออกมาสุมหยิบ
ไมไอศกรีม คนละ ๑ ไมใครท่ีไดสีไมไอศกรีมสีเดียวกันใหอยูกลุมเดียวกัน 

 ๒.๒) นักเรียนศึกษาความรูโดยการใชสื่อรูปแบบอินโฟกราฟก (inforgraphic) รวมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
  ๒.๓) นักเรียนทํากิจกรรท่ี ๑ mind map โดยนักเรียนจะตองสรุปความรูออกมาในรูปแบบ 
mind map ลงบนกระดาษรอยปอนด 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
  ๓.๑) นักเรียนแตละกลุมเลนบอรดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซ่ึงมีวิธีการเลน
ดังนี้ นักเรียนแตละกลุมหาคําตอบของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยครูผูสอนจะมีแผนกระดาน          
ท่ีมีหัวขอและคําตอบแยกออกจากกัน ใหนักเรียนแตละกลุมนําคําตอบมาติดใหตรงกับหัวขอใหถูกตอง 



ส่ือการเรียนรู 
 ๑. สื่อรูปแบบอินโฟกราฟกรวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. บอรดเกม “ผลของการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
 ๓. เกม “เปดแผนปายทายภาพ” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
  ๑. การผุพังอยูกับท่ี 
  ๒. การกรอน 
  ๓. การพัดพาและทับถม 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๓.๒ ม.๒/๕ อธิบาย
กระบวนการผุพังอยูกับท่ี การกรอน
และการสะสมตัวของตะกอนจาก
แบบจําลองรวมท้ังยกตัวอยางผลของ
กระบวนการดังกลาวท่ีทําใหผิวโลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๒. ความสามารถในการแกปญหา 
   ๓. ความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี

 - กิจกรรม Mind map  
- แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 
 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร   
   ๑. ทักษะการสังเกต 

- กิจกรรม Mind map - แบบประเมินกิจกรรม  
Mind map 

ภาคผนวก 
 

 
 
 

 



บันทึกหลังการสอน 
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๘ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                            เรื่อง งาน 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๑ วิเคราะหสถานการณและคํานวณเก่ียวกับงานและกําลังท่ีเกิดจากแรง      

ท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการ W=Fs และ P=
W

t
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณเก่ียวกับงานและกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุ       

โดยใชสมการ W=Fs และ P=
W

t
 

 ๒. นักเรียนสามารถคํานวณเก่ียวกับงานและกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการ W=Fs 

และ P=
W

t
 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. งาน 
 ๒. สูตรการคํานวณหางาน 
 ๓. การเกิดงานและไมเกิดงาน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

 ๑. งาน (work ; W) เกิดจากการออกแรงกระทําใหวัตถุเคลื่อนท่ีไดระยะทางในแนวเดียว                
กับแรงโดยท่ีทิศทางการเคลื่อนท่ีและทิศทางของแรงอยูในแนวเดียวกันโดยงานเปนปริมาณสเกลาร  

  
 ๒. สูตรการคํานวณหางาน สามารถหาคาของงานไดจากผลคูณระหวางขนาดของแรง                     

กับระยะทางการเคลื่อนท่ีของวัตถุในแนวเดียวกับแรงเขียนเปนสมการได ดังนี้   
 
 

 

 



W=Fs 
 

  W  หนวยเปน  Nm (นิวตันเมตร) หรือ จูล (J) 
  F  หนวยเปน  N (นิวตัน) 
  s  หนวยเปน  m (เมตร)     

 
 ๓. การเกิดงานและไมเกิดงาน 
     ๓.๑ เกิดงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : คลังภาพ อจท 

 
  การยกลังหนังสือข้ึนจากพ้ืน แรงท่ีใชในการยกลังกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของลังมีทิศทาง
เดียวกัน จึงถือวาเกิดงาน 
        ๓.๒ ไมเกิดงาน 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : คลังภาพ อจท 

   
การยกลังหนังสือเดินไปขางหนา แรงท่ีใชในการยกลังกับทิศทางการเคลื่อนท่ีของลังไมได      อยูในทิศทาง
เดียวกัน จึงไมถือวาเกิดงาน 
 
 
 
 

F 

ทิศทางการเคลื่อนท่ี 

F
  

ทิศทางการเคลื่อนท่ี 



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการคํานวณ 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง งานและกําลัง 
  ๑.๒) นักเรียนดูภาพจากสื่อ Power Point เรื่อง งาน ท่ีสื่อถึงกิจกรรมในชีวิตประจําวัน      
วามีการเกิดงานหรือไม เชน รูปคนผลักตู ท้ังเกิดการเคลื่อนและไมเคลื่อนท่ี ลูกมะพราวตกจากตน เปนตน 
จากนั้นใหนักเรียนคิดแลวบอกวาภาพนั้นเกิดงานหรือไม  
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง งาน โดยนักเรียนสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง งาน 
  ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิดงานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุหรือไม 
และแบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลววิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงานของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 

 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรูเก่ียวกับงานโดยใหดูรูปนักกีฬายกน้ําหนัก        
และตอบคําถามดังตอไปนี้ 
   - ชวงท่ี ๑ ตั้งแตนักยกน้ําหนักออกแรงจับคานบารเบลแลวยกข้ึนไปเหนือศีรษะ 
   - ชวงท่ี ๒ นักยกน้ําหนักออกแรงจับคานบารเบลไวนิ่งเหนือศีรษะการยกน้ําหนัก
ในชวงใดท่ีเกิดงาน 

 (แนวคําตอบ :  ชวงท่ี ๑ เกิดงาน วัตถุหรือบารเบลเคลื่อนท่ีตามทิศทางของแรง   
                           ชวงท่ี ๒ ไมเกิดงานเพราะออกแรง แตวัตถุไมเคลื่อนท่ี) 

 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู 
๑. power point เรื่อง งาน 

 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
  ๑. งาน 
  ๒. สูตรการคํานวณหางาน 
  ๓. การเกิดงานและไมเกิดงาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิ เคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๑ วิเคราะห
สถานการณและคํานวณเก่ียวกับงาน
และกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุ

โดยใชสมการ W=Fs และ P=
W

t
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิ เคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิ เคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิ เคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการคํานวณ 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ ระบุวาเกิด
งานของแรงท่ีคนกระทํากับวัตถุ  
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๒ ดูภาพแลว
วิ เคราะหโอกาสท่ีจะเกิดงาน
ของแรงท่ีนิ้วมือกระทํากับวัตถุ 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                           เรื่อง กําลัง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๑ วิเคราะหสถานการณและคํานวณเก่ียวกับงานและกําลังท่ีเกิดจากแรง      

ท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการ W=Fs และ P=
W

t
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. นักเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณเก่ียวกับกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการ P = 
W

t
 

 ๒. นักเรียนสามารถคํานวณเก่ียวกับกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุโดยใชสมการ P = 
W

t
 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. กําลัง 
 ๒. สูตรการคํานวณหากําลัง 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

๑. กําลัง (power ; P) คือ อัตราการทํางาน หรือ งานท่ีทําไดใน ๑ หนวยเวลา สามารถหาคาของกําลังได 
 ๒. สูตรการคํานวณหากําลัง สามารถหาคาของของกําลังไดโดยเขียนเปนสมการได ดังนี้   

 

P = 
W

t
 

  P  =  กําลัง  หนวยเปน วัตต (W) 
  W  =  งาน   หนวยเปน Nm (นิวตันเมตร) หรือ จูล (J) 
  t  =  เวลา หนวยเปนวินาที (s) 

 

 



 James Watt นักประดิษฐชาวอังกฤษ มีผลงานประดิษฐทางดานการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ํา โดย ๑ 
วัตต มีคาเทากับ ๑ จูลตอวินาที ท่ัวไปอาจพบเห็นการใชหนวยกําลังเปนกิโลวัตต (kW) และ เมกะวัตต (MW) 
โดยสามารถเทียบได ดังนี้ 

         ๑ กิโลวัตต  = ๑ x ๑๐๓ วัตต 
      = ๑,๐๐๐ วัตต 

         ๑ เมกะวัตต  =  ๑ x ๑๐๖ วัตต 
      = ๑,๐๐๐,๐๐๐ วัตต 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการคํานวณ 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 ๓.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายวา ถาพิจารณาการทํางานของมอเตอรไฟฟาสองตัว
ทํางานแบบเดียวกัน กลาวคือ 

 มอเตอรตัวท่ี ๑ ยกวัตถุมวล ๑๐๐๐ กิโลกรัม ข้ึนสูงจากพ้ืนเปนระยะทาง ๑๐ เมตร ในเวลา ๕ วินาที 
 มอเตอรตัวท่ี ๒ ยกวัตถุเดียวกัน ณ สถานท่ีเดียวกัน สูงจากพ้ืนเทากัน แตใชเวลา ๑๐ วินาที 
 - นักเรียนคิดวามอเตอรสองตัวนี้มีความสามารถในการทํางานเทากันหรือไม จะเปรียบเทียบไดอยางไร 

(แนวคําตอบ : ความสามารถในการทํางานของมอเตอรท้ังสองไมเทากัน มอเตอรตัวท่ี ๑ ใชเวลานอยกวา) 
  ๑ .๒) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดดขอมูล เ ก่ียวกับคําตอบของคําถามเ พ่ือเชื่อมโยง                  
ไปสูการเรียนรู เรื่อง กําลัง  
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง กําลัง 
 ๒.๒) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับเรื่องกําลังโดยใชสื่อ Power Point เรื่อง กําลัง 

  ๒.๓) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 
 



 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรูเก่ียวกับกําลังโดยการทํา mind mapping  

เรื่อง กําลัง โดยนักเรียนสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง กําลัง 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
  ๑. กําลัง 
  ๒. สูตรการคํานวณหากําลัง 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 

 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๑ วิเคราะห
สถานการณและคํานวณเก่ียวกับงาน
และกําลังท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทําตอวัตถุ

โดยใชสมการ W=Fs และ P=
W

t
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการคํานวณ 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๔ คํานวณหา
ผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 
 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                               เรื่อง เครื่องกล 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของรอกเดี่ยวจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของคานจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. รอกเดี่ยว 
 ๒. คาน 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. รอก (pulley) เปนเครื่องกลท่ีใชสําหรับยกของข้ึนท่ีสูงหรือหยอนลงไปในท่ีต่ํา รอกมีลักษณะเปน
ลอมหมุนไดคลองรอบตัว และมีเชือกพาดลอสําหรับยกตัวและดึงวัตถุ แบงเปน ๒ ประเภท คือ รอกเดี่ยวและ
รอกพวง ซ่ึงรอกเดี่ยว แบงเปนรอกเดี่ยวตายตัวและรอกเดี่ยวเคลื่อนท่ี 
  ๑.๑ รอกเดี่ยวตายตัว เปนรอกท่ีตรึงติดอยูกับท่ี ใชเชือกหนึ่งเสนพาดรอบลอโดยปลายขาง
หนึ่งผูกติดกับวัตถุ ปลายอีกขางหนึ่งใชสําหรับดึง เม่ือดึงวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง แรงท่ีใชดึงจะมีคาเทากับน้ําหนัก
ของวัตถุ รอกเดี่ยวตายตัวไมชวยผอนแรงแตสามารถอํานวยความสะดวกในการทํางาน ตัวอยางเชน การชักธง
ชาติข้ึนสูยอดเสา การลําเลียงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางข้ึนท่ีสูง 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

  สูตรการคํานวณรอกเดี่ยวตายตัว   
      Es = Wh 
      Es = mgs 
 
  ๑.๒ รอกเดี่ยวเคลื่อนท่ี เปนรอกท่ีเคลื่อนท่ีไดขณะท่ีใชงาน วัตถุผูกติดกับตัวรอกใชเชือกหนึ่ง
เสนพาดรอบลอโดยปลายขางหนึ่งผูกติดกับเพดาน ปลายอีกขางหนึ่งใชสําหรับดึง เม่ือดึงวัตถุข้ึนในแนวดิ่งแรง
ท่ีใชดึงมีคาเทากับครึ่งหนึ่งของน้ําหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวเคลื่อนท่ีเปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรง 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

  สูตรการคํานวณรอกเดี่ยวเคลื่อนท่ี 
      Es = Wh 
      Es = mg(s/2) 
 
 ๒. คาน (lever) คานแบงเปน ๓ อันดับ โดยถือวาจุดหมุนและแรงความพยายามเปนเกณฑในการแบง ดังนี ้
  ๒.๑ คานอันดับท่ี ๑ คือ คานท่ีมีจุดหมุน (F) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) และแรง
ตานทาน (W)  
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 
 
 



  ๒.๒ คานอันดับท่ี ๒ คือ คานท่ีมีแรงความตานทาน (W) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) 
และจุดหมุน (F) 
 
  
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 
 

  ๒.๓ คานอันดับท่ี ๓ คือ คานท่ีมีแรงความพยายาม (E) อยูระหวางความตานทาน (W) และ
จุดหมุน (F)  
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการคํานวณ 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู  
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 

๑.๑  (นักเรียนทบทวนความรูเก่ียวกับเรื่อง งานและกําลัง โดยตอบคําถามจากสื่อ Power 
Point “ยังจําไดไหม จําไดหรือปาว ”พรอมยกปายถูก และผิดเพ่ือแสดงคําตอบ 

- งาน  =ขนาดของแรง x ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีในแนวเดียวกับแรงถูกหรือผิด       
)คําตอบ : ถูก( 

- งาน มีหนวยเปน นิวตัน เมตร )Nm) ถูกหรือผิด 
)คําตอบ : ถูก( 

- การยกน้ําหนัก ชวงท่ีนักยกน้ํานักออกแรงจับคานบารเบลไวนิ่งเหนือศีรษะมีงานเกิดข้ึนถูกหรือผิด
 )คําตอบ  : ไมมีเกิดงานข้ึน เพราะออกแรงแตวัตถุไมเคลื่อนท่ี( 

  ๑.๒) ครูตั้งคําถามกระตุนความคิดเก่ียวกับกับเครื่องกลอยางงาย นักเรียนทุกคนรวมกันตอบ
คําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง เครื่องกล โดยนักเรียนสามารถ       
หาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง เครื่องกล 
  ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๕ จําแนกหลักการทํางานของอุปกรณหรือเครื่องมือ 
และแบบฝกหัดท่ี ๑.๖ ยกตัวอยางการนําความรูเรื่องเครื่องกลอยางงาย 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 

 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายซักถามขอสงสัยในหลักการทํางานของเครื่องกล
ประเภทนั้น ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลุมอ่ืนเขาใจอยางชัดเจน และรวมกันตรวจสอบคําตอบของแตละกลุม         
ถาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ก็รวมกันเสนอแนะ เติมเต็มใหสมบูรณ 
  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมรวมกันเลนเกมสตอบคําถามวารูปอุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาวใช
หลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายใด โดยกลุมใดท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดเปนกลุมท่ีชนะ 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง เครื่องกล 
๒. ปายถูกผิด 

 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. รอกเดี่ยว 
   ๒. คาน 
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จํ าแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จําแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะห
หลักการทํางานของเครื่องกลอยางงาย
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จํ าแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จําแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ใฝเรียนรู  
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จํ าแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จํ าแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการคํานวณ 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๕  
จํ าแนกหลักการทํางานของ
อุปกรณหรือเครื่องมือ 
- แบบฝกหัดท่ี ๑.๖  
ยกตัวอยางการนําความรูเรื่อง
เครื่องกลอยางงาย 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๑ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                               เรื่อง เครื่องกล 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของพ้ืนเอียงจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของลอและเพลาจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. พ้ืนเอียง 
 ๒. ลอและเพลา 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

๑. พ้ืนเอียง (inclined plane) 
พ้ืนเอียง คือ เครื่องกลท่ีชวยผอนแรง มีลักษณะเปนไมกระดานยาวเรียบ ใชสําหรับพาดบนท่ีสูงเพ่ือ

ขนยายวัตถุข้ึนสูท่ีสูงโดยการลากหรือการผลัก 
ประโยชนของพ้ืนเอียง คือ ชวยอํานวยความสะดวก และชวยผอนแรงในการขนยายสิ่งของข้ึนหรือลง

จากยานพาหนะ 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 
 



 สูตรการคํานวณ 
   EL = WH 
   EL = mgH 
 

๒. ลอและเพลา (Wheel and Axle)  
ลอและเพลา เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงประกอบดวยวัตถุทรงกระบอก ๒ อันติดกัน อันใหญเรียกวา

ลอ อันเล็กเรียกวาเพลา ใชเชือก ๒ เสน พันรอบลอเสนหนึ่ง อีกเสนหนึ่งพันรอบเพลาโดยพันไปคนละทาง 
ปลายขางหนึ่งของเชือกท่ีพันรอบเพลาผูกติดกับวัตถุ ปลายขางหนึ่งของเชือกท่ีพันรอบลอใชสําหรับออกแรงดึง 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
 สูตรการคํานวณ 
   ER = Wr 
   ER = mgr 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการคํานวณ 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู  
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนรวมกันคําถามเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายท่ีเรียนไปแลว 
โดยตอบคําถามจากสื่อ Power Point “Do you remember it ?”  
  - เครื่องกลท่ีใชสําหรับยกของข้ึนท่ีสูงหรือหยอนลงไปในท่ีต่ํา มีลักษณะเปนลอหมุนคลอง
เชือกรอบตัว และมีเชือกพาดลอสําหรับยกตัวและดึงวัตถุคือเครื่องกลใด  
  (คําตอบ : รอก) 
  - การพายเรือใชหลักการทํางานใด  
  (คําตอบ : คาน) 
  - อุปกรณท่ีนําหลักการทํางานของพ้ืนเอียงไปใชมีอะไรบาง  
  (คําตอบ : ทางเข็นรถเข็น สไลดเดอร เปนตน) 
  ๑.๒) ครูตั้งคําถามกระตุนความคิดเก่ียวกับกับเครื่องกลอยางงาย นักเรียนทุกคนรวมกันตอบ
คําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง เครื่องกล โดยนักเรียนสามารถ       
หาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง เครื่องกล 
  ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๗ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 

 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายซักถามขอสงสัยในหลักการทํางานของเครื่องกล
ประเภทนั้น ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลุมอ่ืนเขาใจอยางชัดเจน และรวมกันตรวจสอบคําตอบของแตละกลุม          
ถาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ก็รวมกันเสนอแนะและเติมเต็มใหสมบูรณ 
  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมรวมกันเลนเกมสตอบคําถามวารูปอุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาว      
ใชหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายใด โดยกลุมใดท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดเปนกลุมท่ีชนะ 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง เครื่องกล 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. พ้ืนเอียง 
   ๒. ลอและเพลา 
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะห
หลักการทํางานของเครื่องกลอยางงาย
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ใฝเรียนรู  
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการคํานวณ 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๒ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                               เรื่อง เครื่องกล 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของลิ่มจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของสกรูจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. ลิ่ม 
 ๒. สกรู 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. ล่ิม (wedge) เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงรูปรางคลายขวาน ใชสําหรับตอกลงในเนื้อวัตถุ
เพ่ือใหเนื้อวัตถุแยกออกจากกัน จะทําใหเกิด 1การไดเปรียบเชิงกล ข้ึนอยูกับสัดสวน 1ของความยาวและ          
ความกวางของตัวลิ่ม โดยถาลิ่มมีความกวางมาก จะตองใชแรงมากกวา ลิ่มท่ีมีความกวางนอยกวา  
 ตัวอยางของการใชล่ิม เชน ขวาน ตะปู มีด สิ่ว เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 สูตรการคํานวณ  
  EH  =  WL 
 
 ๒. สกรู (screw) สกรู เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงมีรูปรางคลายบันไดเวียนวนรอบแกนอันหนึ่ง      
สกรูใชสําหรับยกวัตถุหนักๆ ข้ึนสูงๆ โดยแรงความพยายามเคลื่อนท่ีเปนวงกลมขณะท่ีแรงความตานทาน
เคลื่อนท่ีข้ึนลงในแนวดิ่ง ดังรูป 
  
 
 
 
 

 ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 สูตรการคํานวณ  

  E x 2πR = Wh 

  E x 2πR = mgh 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการคํานวณ 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู  
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 

๑ .๑  (นักเรียนทบทวนความรู เ ก่ียวกับเรื่อง งานและกําลัง โดยตอบคําถามจากสื่อ           
Power Point “จําถูกไดโชค  ”พรอมยกปายถูก และผิดเพ่ือแสดงคําตอบ 

- ลอและเพลา เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงประกอบดวยวัตถุทรงกระบอก ๒ อันติดกัน
 )คําตอบ : ถูก( 

- สวนประกอบอันใหญเรียกวาเพลา อันเล็กเรียกวาลอ 
)คําตอบ : ผิด( 



  ๑.๒) ครูตั้งคําถามกระตุนความคิดเก่ียวกับกับเครื่องกลอยางงาย นักเรียนทุกคนรวมกันตอบ
คําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง เครื่องกล โดยนักเรียนสามารถ         
หาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง เครื่องกล 
  ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๗ คํานวณหาผลลัพธจากโจทยท่ีกําหนดให 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 

 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายซักถามขอสงสัยในหลักการทํางานของเครื่องกล
ประเภทนั้น ๆ เพ่ือใหนักเรียนกลุมอ่ืนเขาใจอยางชัดเจน และรวมกันตรวจสอบคําตอบของแตละกลุม         
ถาไมถูกตองหรือไมสมบูรณ ก็รวมกันเสนอแนะ เติมเต็มใหสมบูรณ 
  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมรวมกันเลนเกมสตอบคําถามวารูปอุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาวใช
หลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายใด โดยกลุมใดท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดเปนกลุมท่ีชนะ 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง เครื่องกล 
๒. ปายถูกผิด 

 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. ลิ่ม 
   ๒. สกรู 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 

ภาคผนวก 
 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๒ วิเคราะห
หลักการทํางานของเครื่องกลอยางงาย
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 

 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ใฝเรียนรู  
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
   ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการคํานวณ 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๗  
คํานวณหาผลลัพธจากโจทย       
ท่ีกําหนดให 
 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๓ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                         เรื่อง ประโยชนของเครื่องกล 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๓ ตระหนักถึงประโยชนของความรูของเครื่องกลอยางงาย โดยบอกประโยชน 

และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถระบุประโยชนของเครื่องกลอยางงายได 

 ๒. นักเรียนสามารถนําความรูเก่ียวกับเครื่องกลอยางงายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. ประโยชนของเครื่องกล 
  
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. รอก (pulley) 
  ๑.๑ รอกเดี่ยวตายตัว  รอกเดี่ยวตายตัวไมชวยผอนแรงแตสามารถอํานวยความสะดวก        
ในการทํางาน ตัวอยางเชน การชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา การลําเลียงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางข้ึนท่ีสูง 
     
 
 
 
 
 
 
 
    ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 



 
  ๑.๒ รอกเดี่ยวเคลื่อนท่ี  รอกเดี่ยวเคลื่อนท่ีเปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรง 
  
 
 
 
     

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
 ๒. คาน (lever) 
  ๒.๑ คานอันดับท่ี ๑ คือ คานท่ีมีจุดหมุน (F) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) และ            
แรงตานทาน (W) 
  
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
  ๒.๒ คานอันดับท่ี ๒ คือ คานท่ีมีแรงความตานทาน (W) อยูระหวางแรงความพยายาม (E) 
และจุดหมุน (F)  
  
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
  ๒.๓ คานอันดับท่ี ๓ คือ คานท่ีมีแรงความพยายาม (E) อยูระหวางความตานทาน (W)   
และจุดหมุน (F)  
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 



 ๓. พ้ืนเอียง (inclined plane) ประโยชนของพ้ืนเอียง คือ ชวยอํานวยความสะดวก และชวยผอนแรง
ในการขนยายสิ่งของข้ึนหรือลงจากยานพาหนะ 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
 ๔. ลอและเพลา (Wheel and Axle) เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
 ๕. ลิ่ม (wedge) เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงรูปรางคลายขวาน ใชสําหรับตอกลงในเนื้อวัตถุเพ่ือให
เนื้อวัตถุแยกออกจากกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
          
 
 
 



 ๖. สกรู (screw) เปนเครื่องกลท่ีชวยผอนแรงมีรูปรางคลายบันไดเวียนวนรอบแกนอันหนึ่ง                
สกรูใชสําหรับยกวัตถุหนักๆ ข้ึนสูงๆ โดยแรงความพยายามเคลื่อนท่ีเปนวงกลมขณะท่ีแรงความตานทาน
เคลื่อนท่ีข้ึนลงในแนวดิ่ง ดังรูป 
  
 
 
 
 
    ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/new/ 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 

๒. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. ความสามารถในการคิด  
 ๒. ความสามารถในการสื่อสาร  
 ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายโดยใชคําถามดังนี้  เราพบเห็นเครื่องมือใดใน
ชีวิตประจําวันบางท่ีใชหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงาย ใหนักเรียนลองยกตัวอยางพรอมระบุหลักการ
ทํางาน 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง ประโยชนของเครื่องกล โดยนักเรียนสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากสมารทโฟน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง ประโยชนของเครื่องกล 
 ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๕.๑ ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชนของเครื่องกลใหถูกตอง 
 ๒.๓  (นักเรียนสืบคนเก่ียวกับเครื่องมือท่ีมีหลักการทํางานของเครื่องกลอยางงายเพ่ิมเติม      

จากท่ีครูและเพ่ือน ๆ ยกตัวอยาง แลวนํามาเสนอในลักษณะเลาสูกันฟง  
 
 
 



 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
 ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรูเก่ียวกับงานโดยรวมอภิปรายคําถาม ดังนี้ 

  - จงบอกประโยชนของพ้ืนเอียง 
 (แนวคําตอบ : ชวยอํานวยความสะดวก และชวยผอนแรงในการขนยายสิ่งของข้ึนลง) 

  - จงบอกประโยชนของรอกเดี่ยวตายตัว   
  (แนวคําตอบ : สามารถอํานวยความสะดวกในการทํางาน ตัวอยางเชน การชักธงชาติ        
ข้ึนสูยอดเสา การลําเลียงวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางข้ึนท่ีสูง)  
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง ประโยชนของเครื่องกล 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
   ๑. ประโยชนของเครื่องกล 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๓  
ตระหนักถึงประโยชนของความรูของ

เครื่องกลอยางงายโดยบอกประโยชน 

และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร  
   ๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี0  

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 
 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๕.๑  
ตอบคําถามเก่ียวกับประโยชน
ของเครื่องกลใหถูกตอง 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๔ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน        เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒ .๓  ม.๒/๔  ออกแบบและทดลองดวยวิธี ท่ี เหมาะสมในการอธิบายปจจัย                     

ท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถออกแบบวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงาน

ศักยโนมถวง 

 ๒. นักเรียนสามารถทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงาน

ศักยโนมถวง 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. พลังงานจลน (Kinetic Energy) 
 ๒. พลังงานศักย0 (0Potential energy) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. พลังงานจลน (Kinetic Energy)  คือ พลังงานท่ีเกิดกับวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ี เชน รถยนตกําลัง
แลน เครื่องบินกําลังบิน พัดลมกําลังหมุน น้ํากําลังไหลหรือน้ําตกจากหนาผา ธนูท่ีพุงออกจากคันศร จักรยาน
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ี เปนตน จึงกลาวไดวา พลังงานจลนลวนเปนพลังงานกลท่ีสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได 

วัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีลวนมีพลังงานจลนท้ังสิ้น ปริมาณพลังงานจลนในวัตถุจะมีมากหรือนอยข้ึนอยู      
กับมวลและความเร็วของวัตถุนั้น ถาวัตถุมีการเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงจะมีพลังงานจลนมาก แตถาเคลื่อนท่ี
เทากันวัตถุท่ีมีมวลมากกวาจะมีพลังงานจลนมากกวา 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7


 ๒. พลังงานศักย0 (0Potential energy) คือ0 พลังงานศักย คือพลังงานท่ีสะสมอยูในตัววัตถุซ่ึงอาจถูก

ปลดปลอยออกมาเปนพลังงานรูปแบบอ่ืน ๆได มี ๒ ลักษณะ คือ 

         ๑. พลังงานศักยโนมถวง 

         ๒. พลังงานศักยยืดหยุน 

 พลังงานศักย ซ่ึงเก่ียวของกับแรงโนมถวง เรียกวาพลังงานศักยโนมถวง เชน เม่ือเราแบกวัตถุไวสูง           

จากพ้ืนขนาดหนึ่ง ในวัตถุจะมีพลังงานสสมอยู พลังงานท่ีสสมตรงนี้เกิดจากแรงโนมถวงของโลกเราเรียก

พลังงานศักยโนมถวง 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ซ่ือสัตยสุจริต  
๒. อยูอยางพอเพียง 
๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
      ๑.๑) นักเรียนสังเกตภาพบน power point ไดแก ลูกบอลกําลังกลิ้งจากท่ีสูงลงสูท่ีต่ํา 
จากนั้นครูกระตุนความสนใจของนักเรียนโดยการใชคําถาม ดังนี้ 
  - นักเรียนคิดวาขณะท่ีลูกบอลกําลังเคลื่อนท่ี ลูกบอลจะมีพลังงานอะไรสะสมอยูในตัว 
  (แนวคําตอบ : พลังงานจลน ) 
  - นักเรียนคิดวาขณะท่ีลูกบอลอยูตําแหนงท่ีสูงท่ีสุด และหยุดนิ่ง ลูกบอลจะมีพลังงานอะไร
สะสมอยูในตัว    
  (แนวคําตอบ : พลังงานศักยโนมถวง ) 
     ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดเพ่ือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบ        
ของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรูบน power point  เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและ
พลังงานศักยโนมถวง 



  ๒.๒) นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยสมาชิกภายในกลุมจะตองชวยกันปฏิบัติการทดลองตาม
ข้ันตอนโดยเลือกอุปกรณในการทดลองอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียง แลวบันทึกผลลงความคิดเห็นขอมูลใน
แบบบันทึกกิจกรรม เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง ตามผลการทดลองจริง 
  ๒ .๓) ตัวแทนของแตละกลุมออกมานําเสนอผลการทดลอง โดยสามารถใชรูปแบบ               
การนําเสนอตามรูปแบบท่ีตนเอง โดยจะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเหมาะสม 
         ๒.๔) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๒.๑ อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถาม  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
      ๓.๑) นักเรียนทดสอบความรูโดยใชโปรแกรม plickers โดยใชแนวคําถามตอไปนี้ 
  - ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนไดแกอะไรบาง  
  (แนวคําตอบ : มวลและอัตราเร็ว) 
   - มวลของลูกกลมมีผลตอการจมในทรายหรือไม อยางไร 
   )แนวคําตอบ : ลูกกลมท่ีมีมวลมากกวาจมในทรายไดลึกกวา) 
   - มวลของวัตถุ มีความสัมพันธกับพลังงานท่ีอยูในวัตถุอยางไร 
   )แนวคําตอบ วัตถุท่ีมีมวลมากจะสะสมพลังงานไดมากกวา( 
 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง 
 ๒. ชุดการทดลอง “ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและพลังงานศักยโนมถวง” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. พลังงานจลน (Kinetic Energy) 
   ๒. พลังงานศักย0 (0Potential 
energy) 
 
 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม  

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๔ ออกแบบ

และทดลองดวยวิธีท่ีเหมาะสมในการ

อธิบายปจจัยท่ีมีผลตอพลังงานจลนและ

พลังงานศักยโนมถวง 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม  

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม  

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ซ่ือสัตยสุจริต  
   ๒. อยูอยางพอเพียง 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร       
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
 

- แบบบันทึกกิจกรรม  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพลังงาน
จลนและพลังงานศักยโนมถวง 
- แบบฝกหัดท่ี ๒.๑  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 

  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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..............................................................................................................................................................................
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ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๕ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                เรื่อง พลังงานศักย 

วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๕ แปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักย
โนมถวง และพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัวจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกตางของพลังงานศักยโนมถวงและพลังงานศักยยืดหยุนได 

 ๒. นักเรียนสามารถคํานวณหาคาของพลังงานศักยได 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. พลังงานศักย0 (0Potential energy) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 

๑. พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการทํางานของวัตถุ หรือสสารตาง ๆ สงผลใหวัตถุ หรือ
สสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนท่ี เปลี่ยนเปนพลังงานอ่ืน เปลี่ยนสถานะ เปนตน  
โดยพลังงานท่ีมีสะสมอยูในวัตถุทุกชนิดและเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ เรียกวา “พลังงานกล”  
  ๑.๑ พลังงานศักย (Potential energy, Ep) หมายถึง พลังงานท่ีสะสมอยูในวัตถุและ

พรอม      ท่ีจะทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักยจะไมข้ึนอยูกับเสนทางการเคลื่อนท่ี แตข้ึนอยูกับ
ตําแหนงของวัตถุขณะเริ่มตนและสิ้นสุด พลังงานศักยแบงออกเปน ๒ ชนิด ดังนี้ 
            ๑.๑.๑ พลังงานศักยโนมถวง (gravitational potential energy) เปนพลังงาน        
ท่ีสะสมอยูในวัตถุท่ีอยูสูงจากพ้ืนโลกข้ึนไป โดยพลังงานศักยโนมถวงจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับน้ําหนักและ
ตําแหนงของวัตถุท่ีอยูสูงจากพ้ืนโลก สามารถหาคาไดจากสมการ ดังนี้ 
 
 
 



Ep    =   mgh 
 

 โดยท่ี Ep แทนพลังงานศักยโนมถวง    มีหนวยเปน (J) 
  m แทนมวลของวัตถุ    มีหนวยเปน (kg) 
  g แทนคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  มีหนวยเปน (m/s2) 
  h แทนความสูงของวัตถุจากพ้ืน   มีหนวยเปน (m) 
           ๑.๑.๒ พลังงานศักยยืดหยุน (elastic potential energy) เปนพลังงานท่ีสะสมอยูใน
วัตถุท่ีสามารถยืดหยุนได เชน สปริง หนังยาง คันธนู ยางยืด เปนตน โดยพลังงานศักยยืดหยุนจะมากหรือนอย  
ข้ึนอยูกับความสามารถในการยืดหยุนของวัตถุและระยะยืดหรือหด โดยท่ีแรงดึงกับระยะยืดหรือหดของสปริง 
มีความสัมพันธดังนี้ 
 

F    =    kx 
 

 โดยท่ี  F แทนแรงดึง    มีหนวยเปน (N) 
            x แทนระยะยืดหรือหดของสปริง  มีหนวยเปน (m) 
  k แทนคาคงท่ีของสปริง หรือคานิจของสปริง มีหนวยเปน (N/m) 
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการคํานวณ 
๓. ทักษะการจําแนกประเภท 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย  
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มีจิตสาธารณะ 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการแกปญหา  
 

กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
      ๑.๑) นักเรียนรวมกันสังเกตภาพเหตุการณตาง ๆ จากสื่อ Power Point เรื่อง พลังงานศักย 

ดังนี้  ภาพแอปเปลท่ีอยูบนตน ภาพการดึงสายธนู ภาพการขับรถ ภาพหนังสือท่ีวางอยูบนชั้น  

ภาพการเตะฟุตบอล และภาพหนังยาง ท่ี ถูกดึ งคางไว  จากนั้นร วมกันระดมความคิดกันในกลุ ม                       

วาแตละเหตุการณมีพลังงานศักยโนมถวง หรือพลังงานศักยยืดหยุนเกิดข้ึน โดยเขียนลงบนกระดาษ A๔            

ท่ีครูเตรียมไว จากนั้นสงคําตอบใหครูผูสอน 



     ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดเพ่ือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบของ
คําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง พลังงานศักย 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรูบน power point  เรื่อง พลังงานศักย 
         ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๒.๒ อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถาม  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
      ๓.๑) นักเรียนรวมกันสังเกตภาพเครื่องเลนรถไฟเหาะ จากสื่อ Power Point เรื่อง พลังงานศักย        

และรวมกันอภิปรายตามใจความสําคัญ ดังนี้  

  - เม่ือรถไฟเหาะอยูในตําแหนงสูงสุด พลังงานศักยโนมถวงจะมีคามากท่ีสุด จากนั้นเม่ือรถไฟ

เหาะเคลื่อนท่ีลง พลังงานศักยโนมถวงจะคอย ๆ ลดลง และเม่ือรถไฟเหาะอยูในตําแหนงต่ําสุด พลังงานศักย

โนมถวงจะมีคาเทากับศูนย 

  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมนํากระดาษ A๔ ท่ีเขียนคําตอบในข้ันท่ี ๑ ไปแกไขคําตอบท่ีระบุไว

ในตอนแรกใหถูกตอง โดยกําหนดเวลาขอละ ๑๐ วินาที จากนั้นแลกเปลี่ยนกระดาษคําตอบกับเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

และเฉลยคําตอบรวมกับครู 

 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point เรื่อง พลังงานศักย 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. พลังงานศักย0 (0Potential 
energy) 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   ม า ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๓  ม . ๒ /๕               
แปลความหมายขอมูลและอธิบายการ
เปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักย
โนมถวง และพลังงานจลนของวัตถุโดย
พลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัวจากขอมูล
ท่ีรวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ีกําหนดให
แลวตอบคําถาม 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย  
   ๒. ใฝเรียนรู 
   ๓. มีจิตสาธารณะ 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถในการแกปญหา  

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร          
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการคํานวณ 
   ๓. ทักษะการจําแนกประเภท 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๖ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน                เรื่อง พลังงานจลน 

วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๕ แปลความหมายขอมูลและอธิบายการเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงานศักย
โนมถวง และพลังงานจลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีคาคงตัวจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความแตกตางของพลังงานจลนได 

 ๒. นักเรียนสามารถคํานวณหาคาของพลังงานจลนได 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. พลังงานจลน (Kinetic Energy) 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. พลังงานจลน (kinetic energy, Ek) หมายถึง พลังงานท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุท่ีกําลังมีการเคลื่อน         
ท่ีโดยวัตถุอาจมีการเปลี่ยนตําแหนงไปจากเดิม การหมุนเพ่ือเปลี่ยนทิศทาง หรือการสั่นสะเทือน  
โดยพลังงานจลนจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความเร็วในการเคลื่อนท่ี และมวลของวัตถุ สามารถหาคาได        
จากสมการตอไปนี้                                     

 Ek   =   ๑ mv๒ 
     ๒ 

โดยท่ี  Ek แทนพลังงานจลน   มีหนวยเปน  (J) 
  m แทนมวลของวัตถุ   มีหนวยเปน (kg) 
  v แทนความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวัตถุ มีหนวยเปน (m/s) 
 
 
 



ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการคํานวณ 
๓. ทักษะการจําแนกประเภท 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย  
๒. ใฝเรียนรู 
๓. มีจิตสาธารณะ 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการแกปญหา  
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
      ๑.๑) นักเรียนรวมกันสังเกตภาพเหตุการณตาง ๆ จากสื่อ Power Point เรื่อง พลังงานจลน 

ดังนี้ ภาพแอปเปลท่ีอยูบนตน ภาพการดึงสายธนู ภาพการขับรถ ภาพพายุหมุน ภาพหนังสือท่ีวางอยูบนชั้น  

ภาพการเตะฟุตบอล ภาพหนังยางท่ีถูกดึงคางไว และภาพการวิ่ง จากนั้นรวมกันระดมความคิดกันในกลุม        

วาแตละเหตุการณมีพลังงานศักย หรือพลังงานจลนเกิดข้ึน โดยเขียนลงบนกระดาษ A๔ ท่ีครูเตรียมไว            

จากนั้นสงคําตอบใหครูผูสอน 

     ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดเพ่ือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบ        
ของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง พลังงานจลน 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรูบน power point  เรื่อง พลังงานจลน 
         ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๒.๒ อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถาม  
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 
      ๓.๑) นักเรียนรวมกันสังเกตภาพเครื่องเลนรถไฟเหาะ จากสื่อ Power Point เรื่อง พลังงานจลน   

และรวมกันอภิปรายตามใจความสําคัญ ดังนี้  

  - เม่ือรถไฟเหาะอยูในตําแหนงสูงสุด พลังงานศักยโนมถวงจะมีคามากท่ีสุด และพลังงานจลน

จะมีคาเทากับศูนย จากนั้นเม่ือรถไฟเหาะเคลื่อนท่ีลง พลังงานศักยโนมถวงจะคอยๆลดลง แตพลังงานจลน      

จะมีคาคอยๆเพ่ิมข้ึน และเม่ือรถไฟเหาะอยูในตําแหนงต่ําสุด พลังงานศักยโนมถวงจะมีคาเทากับศูนย         

แตพลังงานจลนจะมีคาสูงท่ีสุด 



  ๓.๒) นักเรียนแตละกลุมนํากระดาษ A๔ ท่ีเขียนคําตอบในข้ันท่ี ๑ ไปแกไขคําตอบท่ีระบุไว

ในตอนแรกใหถูกตอง โดยกําหนดเวลาขอละ ๑๐ วินาที จากนั้นแลกเปลี่ยนกระดาษคําตอบกับเพ่ือนกลุมอ่ืน ๆ 

และเฉลยคําตอบรวมกับครู 

 
ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point เรื่อง พลังงานจลน 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
   ๑. พลังงานจลน (Kinetic Energy) 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณท่ีกําหนดใหแลว
ตอบคําถาม 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ีกําหนดให
แลวตอบคําถาม 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
- มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๕  
แปลความหมายขอมูลและอธิบาย       
การเปลี่ยนพลังงานระหวางพลังงาน
ศักยโนมถวง และพลังงานจลนของวัตถุ
โดยพลั งงานกลของวัต ถุ มีค าคงตั ว       
จากขอมูลท่ีรวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ีกําหนดให
แลวตอบคําถาม 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย  
   ๒. ใฝเรียนรู 
   ๓. มีจิตสาธารณะ 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
   ๓. ความสามารถในการแกปญหา  

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร         
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการคํานวณ 
   ๓. ทักษะการจําแนกประเภท 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๒  
อานสถานการณ ท่ี กําหนดให
แลวตอบคําถาม 
 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 
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..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๗ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ งานและพลังงาน              เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงาน 

วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๓ เขาใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถายโอนพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจําวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณท่ีเก่ียวของ

กับเสียง แสง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 

 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๖ วิเคราะหสถานการณและอธิบายการเปลี่ยนและการถายโอนพลังงาน       

โดยใชกฎการณอนุรักษพลังงาน 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายกฎการอนุรักษพลังงานได 

 ๒. นักเรียนสามารถนําความรูเก่ียวกับกฎอนุรักษพลังงานไปอธิบายเหตุการณในชีวิตประจําวันได 

 
สาระสําคัญ 
 ๑. กฎการอนุรักษพลังงาน  

 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. กฎการอนุรักษพลังงาน  

“พลังงานไมสามารถสรางข้ึนใหม หรือทําใหสูญหายไปได 

แตจะสามารถเปลี่ยนรูปจากพลังงานหนึ่งไปยังอีกพลังงานหนึ่งได” 

 

        รูปแบบของพลังงาน 

พลังงานท่ีสามารถพบไดในชีวิตประจําวันมีหลายรูปแบบ ยกตัวอยางเชน 

 ๑.๑ พลังงานกล เปนพลังงานท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ี ประกอบดวยพลังงานศักยและพลังงานจลน 

เชน กอนหินท่ีอยูบนยอดเนินจะมีพลังงานศักยอยูจํานวนหนึ่ง ขณะท่ีกอนหินกลิ้งลงมาตามทางลาดของเนิน 



พลังงานศักยจะลดลง และเกิดพลังงานจลน ข้ึนแทน โดยสิ่งมีชีวิตอาศัยพลังงานรูปนี้ ในการทํางาน                  

ท่ีมีการเคลื่อนท่ี เชน การเดิน การขยับแขนขา การหยิบวัตถุ เปนตน 

๑.๒ พลังงานความรอน เปนพลังงานท่ีทําใหสสารเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางกายภาพและทางเคมี 

เชน อุณหภูมิสูงข้ึน มีการเปลี่ยนสถานะของสาร เปนตน แหลงกําเนิดพลังงานความรอนมีหลายแหลง  

เชน ความรอนใตพิภพ การเผาไหมของเชื้อเพลิง เปลวไฟ โดยแหลงกําเนิดความรอนท่ีใหญท่ีสุด  

ไดแก ดวงอาทิตย 

๑.๓ พลังงานเคมี เปนพลังงานท่ีสะสมอยูในสสารตาง ๆ โดยอยูรูปพันธะระหวางอะตอม              

ในแตละโมเลกุล เม่ือพันธะแตกสลาย พลังงานท่ีสะสมอยูจะถูกปลดปลอยออกมา เชน พลังงานในแบตเตอรี่ 

พลังงานในกองฟน พลังงานในถังน้ํามัน เปนตน แตเนื่องจากเชื้อเพลิงแตละประเภทจะมีโครงสรางทางเคมี        

ท่ีแตกตางกัน เม่ือใชปริมาณเชื้อเพลิงท่ีเทากัน จะทําใหเกิดความรอนไมเทากัน 

 ๑.๔ พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานท่ีถูกปลดปลอยออกมาจากสารกัมมันตรังสีท่ีมีอยูในธรรมชาติ 

หรือเกิดข้ึนในเตาปฏิกรณ หรือระเบิดปรมาณู แบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ ปฏิกิริยาฟชชัน และปฏิกิริยาฟวชัน 

 ๑.๕ พลังงานไฟฟา เปนพลังงานท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนไปตามวัตถุท่ีมีคุณสมบัติเปน

ตัวนําไฟฟา ทําใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึน โดยกระแสไฟฟาจะไหลตอกันเปนวงจร ทําใหเกิดผลตาง ๆ  

เชน ความสวาง ความรอน อํานาจแมเหล็ก เปนตน 

 ๑.๖ พลังงานการแผรังสี เปนพลังงานท่ีอยูในรูปของคลื่น เชน แสง เสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา เปนตน 

โดยสิ่งมีชีวิตตองอาศัยพลังงานนี้ในกระบวนการสําคัญตาง ๆ ในการดํารงชีวิต เชน การมองเห็นภาพ  

การสังเคราะหดวยแสง เสาสงสัญญาณโทรทัศน หลอดไฟ เตาไมโครเวฟ 

การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

 ในชีวิตประจําวันสามารถนําพลังงานมาใชประโยชนไดหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจจะใชประโยชน            

จากพลังงานนั้นโดยตรง หรือมีการเปลี่ยนรูปพลังงานเปนพลังงานรูปอ่ืนได เชน 

 - การเปลี่ยนพลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน  เชน การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําในเข่ือน 

 - การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานเคมี   เชน การสังเคราะหดวยแสงของพืช 

 - การเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานความรอน  เชน การเผาไหมของเชื้อเพลิง 

 - การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอน  เชน เตารีด 

 - การเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล   เชน พัดลม 

 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
๑. ทักษะการสังเกต 
๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. ใฝเรียนรู 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนสังเกตหลอดไฟในหองเรียนแลวรวมกันอภิปรายกับครู โดยใชแนวคําถาม ดังนี้ 

 - หลอดไฟใชพลังงานอะไรในการทํางาน  

 (แนวคําตอบ : พลังงานไฟฟา) 

 - เม่ือเราเปดสวิตซหลอดไฟ ทําใหหลอดไฟไดรับพลังงานไฟฟา จะเกิดอะไรข้ึน  

 (แนวคําตอบ : เกิดแสงสวาง หรือ พลังงานแสง) 

  ๑.๒) นักเรียนเอามือท้ังสองขางมาถูกัน ครูใชแนวคําถาม ดังนี้ 

 - เม่ือนักเรียนนํามือท้ังสองขางมาถูกัน พลังงานท่ีนักเรียนใชคือพลังงานอะไร  

 (แนวคําตอบ : พลังงานกล) 

 - เม่ือมือท้ังสองขางถูกันนานสักพัก รูสึกอยางไร  

 (แนวคําตอบ : รูสึกรอน) 

     ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันคิดเพ่ือตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําตอบ         
ของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงาน 

 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
     ๒.๑) นักเรียนรวมกันศึกษาเก่ียวกับกฎการอนุรักษพลังงานจากสื่อ Power Point            

เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงาน ตามหัวขอดังตอไปนี้ กฎการอนุรักษพลังงาน พลังงานท่ีควรรูจัก ประกอบดวย 

พลังงานกล พลังงานความรอน พลังงานเคมี พลังงานนิวเคลียร พลังงานความรอน และพลังงานการแผรังสี 

         ๒.๒) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๒.๓ พิจารณาแลวบอกการถายโอนพลังงานท่ีเกิดข้ึน 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด 

 ๓.๑) นักเรียนรวมกันศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงาน จากสื่อ Power Point เรื่อง กฎการอนุรักษ

พลังงาน โดยศึกษาการเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน และรวมกันศึกษาโจทยตัวอยาง

เก่ียวกับการเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานจลน 

  ๓.๒) นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมจับคูการเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยเลือกสัญลักษณของภาพ       

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนรูปพลังงานท่ีกําหนด 

 



ส่ือการเรียนรู 
 ๑. Power point เรื่อง กฎการอนุรักษพลังงาน 

 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
การวัดและการประเมิน 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
   ๑. กฎการอนุรักษพลังงาน 

 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 

ภาคผนวก 
 

 

ตัวช้ีวัด 
   มาตรฐาน ว ๒.๓  ม.๒/๖ วิเคราะห

สถานการณและอธิบายการเปลี่ยนและ

การถายโอนพลังงานโดยใชกฎการณ

อนุรักษพลังงาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 
 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. ใฝเรียนรู 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ  
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร            
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการจําแนกประเภท 
   ๓. ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๒.๓  
พิจารณาแลวบอกการถายโอน
พลังงานท่ีเกิดข้ึน 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๘ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา               เรื่อง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒.๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๑ เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟาและสนามโนมถวง      
และทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงแมเหล็กได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสนามแมเหล็กได 
 ๓. นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของแมเหล็กได 
 ๔. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็กได 
 ๕. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของแรงแมเหล็กในชีวิตประจําวันได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงแมเหล็ก 
 ๒. สนามแมเหล็ก 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงแมเหล็ก 
  แมเหล็กมี ๒ ข้ัว คือ ข้ัวเหนือ และข้ัวใต  ข้ัวแมเหล็กเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน              
ข้ัวตางกันจะออกแรงดึงดูดกัน บริเวณรอบ ๆ แทงแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กเกิดข้ึนมีทิศจากข้ัวเหนือไปสูข้ัว
ใตวัตถุท่ีเปนสารแมเหล็ก เม่ืออยูในบริเวณสนามแมเหล็กจะถูกแมเหล็กดูดได เสนแรงแมเหล็กจะเห็นไดชัดเจน
เม่ือโรยผงตะไบเหล็กรอบ ๆ แทงแมเหล็ก ผงตะไบเหล็กจะเกิดการเรียงตัวตามเสนแรง แมเหล็กท่ีออก มารอบ
แทงแมเหล็กวัตถุท่ีเปนสารแมเหล็ก เม่ืออยูในบริเวณสนามแมเหล็กจะถูกแมเหล็กดูดได  
  จากสมบัติดังกลาว จึงนําแมเหล็กไปใชประโยชนตาง ๆ เชน การแยกสารแมเหล็กท่ีผสม
รวมอยูกับสารอ่ืนใหออกจากกัน  หรือการสรางเครื่องมือ เชนไขควงจะสรางใหมีสมบัติเปนแมเหล็กเพ่ือสะดวก
ใน   การจับหัวนอตใหติดกับไขควงขณะใชงาน ในกรณีท่ีปลอยอนุภาคท่ีมีประจุ เชน โปรตอน หรืออิเล็กตรอน 



ใหเคลื่อนท่ีผานสนามแมเหล็ก อนุภาคเหลานี้จะถูกแรงแมเหล็กกระทําใหเบนไป ผลของแรงแมเหล็กท่ีกระทํา
ตอประจุ สามารถนําไปใชประโยชน เชน การทําเปนหลอดภาพอิเล็กตรอน จอโทรทัศน หรือจอคอมพิวเตอร  
 เสนแรงแมเหล็กหรือฟลักซแมเหล็ก 
  เปนเสนท่ีแสดงทิศของสนามแมเหล็กรอบ ๆ แทงแมเหล็ก  นอกจากนั้นยังแสดงความเขม
ของสนามแมเหล็กดวยทิศของสนามคือ  ทิศของแรงนี้กระทํากับข้ัวเหนือ  ในสนามแมเหล็กเสนแรงแมเหล็ก
แสดงใหเห็นไดโดยใชผงเหล็กโรยรอบ ๆแทงแมเหล็กหรือการระบุตําแหนงของเข็มทิศ เล็ก ๆ ณ จุดตาง ๆ รอบ ๆ 
แทงแมเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนามแมเหล็ก (magnetic field) 

           สนามแมเหล็ก (magnetic field) หมายถึงบริเวณท่ีมีแรงแมเหล็กกระทํากําหนดวาเปน
บริเวณท่ีมีแรงกระทําตอวัตถุซ่ึงสนามนี้ตาเราไมสามารถ มองเห็นสนามได แตสามารถรูไดวาบริเวณใดมีสนาม
จากการดูผลของแรงท่ีกระทํา) แมเหล็กสามารถดูดวัสดุท่ีทําดวยเหล็กนิเกิลและโคบอลตได 
  
 ๒. สนามแมเหล็ก 
 เสนสนามแมเหล็ก (magnetic field line) หมายถึง แนวทางของแรงรอบ ๆ แทงแมเหล็ก ซ่ึง
สามารถสังเกตไดจากการทดลอง โดยใชผงตะไบเหล็กโรยบนกระดาษ ขาว ซ่ึง วางอยูบนแทงแมเหล็กแลว
เคาะกระดาษเบา ๆ จะพบวาผง ตะไบเหล็กเรียงตัวกันอยูรอบ ๆ แทงแมเหล็ก ตามแนวทางการเรียงตัวของผง
ตะไบเหล็ก เราเรียกวา เสนแมเหล็กบริเวณใดมีความหนาแนนของเสนแมเหล็กนอย แสดงวามีความเขมของ
สนามแมเหล็กนอย ถาบริเวณใดมีเสนสนามแมเหล็กหนาแนนมาก แสดงวาบริเวณนั้นสนามแมเหล็ก               
มีความเขมสูง และทิศทางของเสนแรงแมเหล็กจะมีทิศจากข้ัวเหนือไปยังข้ัวใตสนามแมเหล็กท่ีเปนเสนตรง
ขนานกัน และมีคาเทากันทุก ๆ ตําแหนง สนามแมเหล็กสมํ่าเสมอ  
 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
 ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

๓. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 



สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนชมวิดีโอเก่ียวกับการทดลองสนุกกับแมเหล็ก จากนั้นครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน
เรื่องแรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก โดยใชคําถามตอไปนี้ 
  - นักเรียนคิดวาถานําแมเหล็กเขาใกลเหล็กหรือโลหะท่ีเกิดการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ
หรือไมอยางไร 
  (แนวคําตอบ : เกิดการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ เพราะแมเหล็กจะดูดวัตถุโลหะเขาหาแมเหล็ก) 
  - นักเรียนคิดวาเเมเหล็กมีข้ัวหรือไม ถามีนักเรียนคิดวามีข้ัวอะไรบาง  
  (แนวคําตอบ : แมเหล็กมีข้ัว 2 ข้ัว ประกอบไปดวยข้ัวเหนือและข้ัวใต) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก 
      ๒.๒) นักเรียนทําการทดลอง “แมเหล็กมหาสนุก” จากนั้นทําการระบุสมมติฐาน                
และบันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรูจากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ ได  
  ๒.๓) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการทดลอง เรื่องแมเหล็กมหาสนุก  
โดยครูกําหนดประเด็นการนําเสนอดังนี้ 
  - คุณสมบัติของแมเหล็ก 
  - การเรียงตัวของเสนแรงแมเหล็กข้ัวเหมือนกัน 
  - การเรียงตัวของเสนแรงแมเหล็กข้ัวตางกัน 
  ๒.๔) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทดลอง เรื่อง แมเหล็กมหาสนุก 
  ๒.๕) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบลักษณะของสนามโนมถวง สนามไฟฟา      
และสนามแมเหล็ก 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด  
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    

- แมเหล็กมีสมบัติอยางไร 
- เม่ือนําแมเหล็กข้ัวเหมือนกันเขาใกลกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
- เม่ือนําแมเหล็กข้ัวเหมือนกันเขาใกลกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  ๓.๒) นักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงคําตอบ
ทายการทดลอง 
 
 
 



ส่ือการเรียนรู 
๑. power point เรื่อง แรงแมเหล็กและสนามแมเหล็ก 

 ๒. ชุดการทดลอง “แมเหล็กมหาสนุก” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงแมเหล็ก 
   ๒. สนามแมเหล็ก 

- แบบฝ กหัด ท่ี  ๑ .๑ 
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑  
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   ม า ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๒ ม . ๒ /๑ ๑ 
เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟาและสนามโนมถวง และ
ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูใน
สนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียน
แผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา 
และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 

- แบบฝ กหัด ท่ี  ๑ .๑ 
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑  
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 

- แบบฝ กหัด ท่ี  ๑ .๑ 
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก  
 -  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝ กหัด ท่ี  ๑ .๑ 
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   ๓. ทักษะการจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 
 

- แบบฝ กหัด ท่ี  ๑ .๑ 
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โน มถ ว ง  สนามไฟฟ า  และ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง 
“แมเหล็กมหาสนุก” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
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ปญหาและอุปสรรค 
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ขอเสนอแนะ 
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          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา                เรื่อง แรงโนมถวงและสนามโนมถวง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ               
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๑ เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟาและสนามโนมถวง      
และทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงโนมถวงได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสนามโนมถวงได 
 ๓. นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของแรงโนมถวงได 
 ๔. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงโนมถวงได 
 ๕. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของแรงโนมถวงในชีวิตประจําวันได 
 
สาระสําคัญ 
 ๑. แรงโนมถวง  
 ๒. สนามโนมถวง 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงโนมถวง 
คือ แรงดึงดูดท่ีมวลของโลกกระทําตอมวลวัตถุ เพ่ือดึงดูดวัตถุเขาสูศูนยกลางของโลก โดยแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
ข้ึนอยูกับมวลของวัตถุและระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของโลก ยิ่งวัตถุหางจากจุดศูนยกลางของโลกมาก
เทาไร แรงดึงดูดยิ่งนอยลง 
 ๒. สนามโนมถวง  
สนามโนมถวง (gravitational field) อยูรอบโลก สนามโนมถวงทําใหเกิดแรงดึงดูดกระทําตอมวลของวัตถุ
ท้ังหลาย แรงดึงดูดนี้เรียกวา แรงโนมถวง (gravitational  force)   โดยแรงโนมถวงท่ีโลกกระทําตอวัตถุบน
โลกคือน้ําหนัก (weight) ของวัตถุนั้น (น้ําหนักมีหนวยเปน นิวตัน) สําหรับวัตถุมวล บนผิวโลกจะมีน้ําหนัก
เทากับ มีทิศเขาสูจุดศูนยกลางโลกโดยท่ีผิวโลกขนาดของ มีคาประมาณ ๙.๘ เมตรตอวินาที 



กฎความโนมถวงของนิวตัน 
 แรงโนมถวงของโลกเปนแรงซ่ึงโลกกระทําตอวัตถุทุกชิ้น โดยมีทิศทางเขาสูศูนยกลางโลกเปนแรงท่ียึด
เหนี่ยววัตถุใหติดอยูกับพ้ืนโลก มิฉนั้นวัตถุหรือแมกระท้ังบรรยากาศจะหลุดปลิวไปในอากาส นิวตันไดคนพบ
ธรรมชาติ พ้ืนฐานของแรงดึงดูดโนมถวงระหวางวัตถุใด ๆ สองวัตถุ นิวตันตีพิมพกฎความโนมถวง              
พรอมกับกฏการเคลื่อนท่ี ๓ ขอของเขา ในป ค.ศ.๑๖๘๗ นั่นคือความโนมถวงแปรผันตรงกับมวล (มวลมากก็มี
ความโนมถวงมาก) และแปรผกผันกับระยะหางกําลังสอง (ระยะหางมากก็มีความโนมถวงนอย) 
การเคลื่อนท่ีของวัตถุในสนามโนมถวง 
 การตกของวัตถุท่ีมีมวลตางกันในสนามโนมถวงวัตถุจะเคลื่อนท่ีดวยความเรงคงตัวเรียกวาความเรง
โนมถวง (gravitationalacceleration) มีทิศทางเขาสูศูนยกลางของโลก  ความเรงโนมถวงท่ีผิวโลกมีคาตางกัน
ตามตําแหนงทาง ภูมิศาสตรในการตกของวัตถุวัตถุจะเคลื่อนท่ีลงดวยความเรงโนมถวง ๙.๘ เมตรตอวินาทียก
กําลังสอง  ซ่ึงหมายความวาความเร็วของวัตถุจะเพ่ิมข้ึนวินาที ๙.๘ เมตรตอวินาที 
 ถาโยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง  วัตถุในสนามโนมถวงจะเคลื่อนท่ีข้ึนดวยความเรงโนมถวง g โดยมีทิศเขา       
สูศูนยกลางโลก ทําใหวัตถุซ่ึงเคลื่อนท่ีข้ึนมีความเร็วลดลงวินาทีละ ๙.๘ เมตรตอวินาทีจนกระท่ังความเร็ว
สุดทายเปนศูนย จากนั้นแรงดึงวัตถุใหตกกลับสูโลกดวยความเรงเทาเดิม 

 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/พลังงานศักย 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
 ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

๓. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 

 



กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนชมและสังเกตวิดีโอการตกของวัตถุ การโดดรม และการตกของวัตถุ จากนั้นครู
เชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่องแรงโนมถวงและสนามโนมถวง โดยใชคําถามตอไปนี้ 
  - นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดเม่ือปลอยวัตถุแลววัตถุจึงตกลงสูพ้ืนดิน 
  (แนวคําตอบ  เพราะแรงดึงดูดของโลกดึงดูดวัตถุใหลงสูพ้ืน) 
  - นักเรียนคิดวาปจจัยใดบางท่ีมีผลตอแรงดึงดูดของโลก  
  (แนวคําตอบ  น้ําหนักของวัตถุและระยะหางของวัตถุกับจุดศูนยกลางของโลก) 
  - นักเรียนคิดวาถาโลกนี้ไมมีแรงดึงดูดจะสงผลอยางไร 
  (แนวคําตอบ  วัตถุทุกชนิดจะลอยข้ึนฟาและสิ่งมีชีวิตจะไมสามารถอยูบนโลกได เพราะจะ
ลอยออกสูอวกาศ) 
  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู      
การเรียนรู เรื่อง แรงโนมถวงและสนามโนมถวง 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง แรงโนมถวงและสนามโนมถวง 
      ๒.๒) นักเรียนรับอุปกรณทําการทดลองเรื่อง “แรงโนมถวง” โดยอุปกรณในการทดลอง มีดังนี้ 

- กระดาษ  - ลูกบอล 
- สมุด  - ยางลบ 
- หนังสือเรียน  - ไมบรรทัด 

  ๒.๓) จากนั้นทําการระบุสมมติฐานและบันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรู
จากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ   
  ๒.๔) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทดลอง เรื่อง แรงโนมถวงและสนามโนมถวง  
นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการทดลอง 
  ๒.๕) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบลักษณะของสนามโนมถวง สนามไฟฟา      
และสนามแมเหล็ก 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด  
  ๓.๑) นักเรียนและครูรวมกันตั้งขอคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือหาขอสรุปดังนี้    

- แรงโนมถวงมีความหมายวาอยางไร 
- สนามโนมถวงมีความหมายวาอยางไร 
- แรงโนมถวงสมบัติอยางไร 
- น้ําหนักของวัตถุมีผลตอการตกหรือไม อยางไร 
- หากไมมีแรงโนมถวงจะสงผลอยางไรตอมนุษย 

  ๓.๒) นักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงคําตอบ
ทายการทดลอง 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง แรงโนมถวงและสนามโนมถวง 
 ๒. ชุดการทดลอง “แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 



แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงโนมถวง  
   ๒. สนามโนมถวง 
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑  
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โ น ม ถ ว ง  ส น า ม ไ ฟ ฟ า  แ ล ะ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   ม า ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๒ ม . ๒ /๑ ๑ 
เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟาและสนามโนมถวง และ
ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยู
ในสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียน
แผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา 
และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑  
เปรียบเทียบลักษณะของสนาม
โ น ม ถ ว ง  ส น า ม ไ ฟ ฟ า  แ ล ะ
สนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก  
 -  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   ๓. ทักษะการจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก   
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงโนมถวงและสนามโนมถวง” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา                     เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๑ เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก สนามไฟฟาและสนามโนมถวง      
และทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยูในสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียนแผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแรงไฟฟาได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสนามไฟฟาได 
 ๓. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงแรงไฟฟาได 
 ๔. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของแรงไฟฟาในชีวิตประจําวันได 
 
สาระสําคัญ 

๑. แรงไฟฟา  
 ๒. สนามไฟฟา 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงไฟฟา ( Electromagnetic Force) เปนแรงท่ีกระทําตอวัตถุไฟฟาดวยกัน ซ่ึงจะมีท้ังแรง
ผลักและแรงดูดกัน ผูคนพบประจุไฟฟาครั้งแรก คือ นายทาลัส (Thales) ในปจจุบันพบวาประจุท่ีเกิดข้ึน       
แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ 
 ๑.๑ ประจุบวก (Positive Charge) เปนประจุท่ีอยูบนอนุภาค "โปรตอน" ซ่ึงเปนอนุภาคเล็ก ๆ            
ท่ีอยูในนิวเคลียสของธาตุ  
 ๑.๒ ประจุลบ (Negative Charge) เปนประจุท่ีอยูบนอนุภาค "อิเล็กตรอน" ท่ีเปนอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุด
ในอะตอม และวิ่งเปนวงกลมรอบ ๆ นิวเคลียสของอะตอมของธาตุ อิเล็กตรอน ๑ ตัวจะมีจํานวนประจุเทากับ
โปรตอน ๑ ตัว แตเปนคนละชนิดกันแรงผลักและแรงดูดจะทําใหวัตถุท่ีมีประจุเคลื่อนท่ีแยกออกจากกันหรือ
เคลื่อนท่ีเขาหากัน ถาประจุบวกและลบเคลื่อนท่ีเขาหากันพบกันจะรวมกัน ทําใหเปนกลางทางไฟฟา 
 



 ๒. สนามไฟฟา (Electric field) บริเวณโดยรอบประจุไฟฟา ซ่ึงประจุไฟฟาสามารถสงอํานาจไปถึง 
หรือบริเวณท่ีเม่ือนําประจุไฟฟาเขาไปวางแลวจะเกิดแรงกระทําบนประจุไฟฟานั้น จุดท่ีอยูใกลประจุไฟฟา         
จะมีความเขมของสนามไฟฟาสูงกวาจุดท่ีอยูไกลจากประจุ เนื่องจากสนามไฟฟาเปนปริมาณเวกเตอร           
เวลามีสนามหลายสนามมากระทํารวมกันเวลารวมกันจะตองรวมแบบเวกเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/supod45/ 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
 ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

๓. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม 
 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนชมการสาธิตการทดลองเรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา ใชอุปกรณในการ
ทดลองดังนี้    
  - แผนพลาสติกใส จํานวน ๒ แผน 
  - กระดาษเยื่อ 
  - ขวดพลาสติกฝานูน จํานวน ๑ ขวด 
  ๑.๒) จากนั้นครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่องแรงไฟฟา โดยใชคําถามตอไปนี้  
  - นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือนําแผนพลาสติกใสท่ีถูดวยกระดาษเยื่อ ๒ แผนเขามาใกลกัน 
  (แนวคําตอบ : แผนพลาสติกใสท้ังสองจะผลักออกจากกัน) 

https://sites.google.com/site/supod45/sc30113/12557/room10/raeng-fifa-laea-snam-fifa-1/image7-2.jpg?attredirects=0


  - หลังจากดูการสาธิตการทดลอง นักเรียนคิดวาเพราะเหตุใดพลาติกใสท้ังสองจึงผลักออกจากกัน 
  (แนวคําตอบ : เพราะวาแผนพลาสติกใสท้ังสองแผนถูดวยกระดาษเยื่อเหมือนกันจึงผลักออก
จากกัน เพราะมีสภาพข้ัวเหมือนกัน) 
  ๑.๓) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
 ๒.๒) นักเรียนรับอุปกรณในการทําการทดลองเรื่องแรงไฟฟา โดยอุปกรณในการทดลองมีดังนี้ 

- ไมบรรทัดพลาสติก  - กระดาษเยื่อ 
- แผนพลาสติกใส  - ลูกโปง 
- เศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ  - ยางลบ 
- ดินสอไม   - ปากกาพลาสติก 

  ๒.๒) จากนั้นทําการระบุสมมติฐานและบันทึกขอมูลลงในหนังสือเรียน โดยสามารถหาความรู
จากแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ   
  ๒ .๓ ) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทดลอง เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการทดลอง อีกท้ังรวมกันบอกประโยชนแรงไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน 
  ๒.๔) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบลักษณะของสนามโนมถวง สนามไฟฟา      
และสนามแมเหล็ก 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด  

 ๓.๑) นักเรียนรวมกันตอบคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับแรงโนมถวง
และสนามโนมถวง โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 
 - แรงไฟฟาถวงมีความหมายวาอยางไร 
 - สนามไฟฟามีความหมายวาอยางไร 
 - หากนําวัตถุท่ีมีสถาพข้ัวเหมือนกันมาใกลกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 - หากนําวัตถุท่ีมีสถาพข้ัวตางกันมาใกลกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

  ๓.๒) นักเรียนตอบคําถามทายการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงคําตอบ
ทายการทดลอง 
 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง แรงไฟฟาและสนามไฟฟา 
 ๒. ชุดการทดลอง “แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงไฟฟา  
   ๒. สนามไฟฟา 
 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   ม า ต ร ฐ า น  ว  ๒ .๒ ม . ๒ /๑ ๑ 
เปรียบเทียบแหลงของสนามแมเหล็ก 
สนามไฟฟาและสนามโนมถวง และ
ทิศทางของแรงท่ีกระทําตอวัตถุท่ีอยู
ในสนามจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
   มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๒ เขียน
แผนภาพแสดงแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา 
และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุ 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. มุงม่ันในการทํางาน 
   ๓. กลาแสดงออกในทางท่ี
เหมาะสม 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
   ๓. ทักษะการจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
-  แบบบันทึกการทดลอง  
“แรงไฟฟาและสนามไฟฟา” 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
  



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓๑ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา      เรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและแรงโนมถวง 
วิชา ว ๒๒๑๐๒  ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร ๔               กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๒                        ปการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว ๒ .๒ เขาใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวัน ผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ              
ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุ รวมท้ังนําความรูไปใชประโยชน 
 
ตัวช้ีวัด  
 มาตรฐาน ว ๒.๒  ม.๒/๑๓  วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา           
และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุในสนามนั้น ๆ กับระยะหางจากแหลงของสนามถึงวัตถุจากขอมูลท่ีรวบรวมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของแรงแมเหล็กกับระยะหางของวัตถุได 
 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของแรงโนมถวงกับระยะหางของวัตถุได 
 ๓. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของแรงไฟฟากับระยะหางของวัตถุได 
 
สาระสําคัญ 

๑. แรงแมเหล็ก 
 ๒. แรงไฟฟา 
 ๓. แรงโนมถวง 
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
 ๑. แรงแมเหล็ก คือ ข้ัวเหนือ และข้ัวใต  ข้ัวแมเหล็กเหมือนกันจะออกแรงผลักกัน ข้ัวตางกันจะออก
แรงดึงดูดกัน บริเวณรอบ ๆ แทงแมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กเกิดข้ึนมีทิศจากข้ัวเหนือไปสูข้ัวใตวัตถุท่ีเปน             
สารแมเหล็ก เม่ืออยูในบริเวณสนามแมเหล็กจะถูกแมเหล็กดูดได เสนแรงแมเหล็กจะเห็นไดชัดเจนเม่ือโรยผง
ตะไบเหล็กรอบ ๆ แทงแมเหล็ก ผงตะไบเหล็กจะเกิดการเรียงตัวตามเสนแรง แมเหล็กท่ีออก มารอบแทง
แมเหล็กวัตถุท่ีเปนสารแมเหล็ก เม่ืออยูในบริเวณสนามแมเหล็กจะถูกแมเหล็กดูดได  
  ๑.๑ เสนแรงแมเหล็ก เปนเสนท่ีแสดงทิศของสนามแมเหล็กรอบ ๆ แทงแมเหล็ก 
นอกจากนั้นยังแสดงความเขมของสนามแมเหล็กดวยทิศของสนาม คือ ทิศของแรงนี้กระทํากับข้ัวเหนือ          
ในสนามแมเหล็กเสนแรงแมเหล็กแสดงใหเห็นไดโดยใชผงเหล็กโรยรอบ ๆ  แทงแมเหล็ก หรือการระบุตําแหนง
ของเข็มทิศ  เล็ก ๆ ณ  จุดตาง ๆ  รอบ ๆ แทงแมเหล็ก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/supod45/ 

 
 ๒. แรงไฟฟา เปนแรงท่ีกระทําตอวัตถุไฟฟาดวยกัน ซ่ึงจะมีท้ังแรงผลักและแรงดูดกัน ผูคนพบประจุ 
ไฟฟาครั้ งแรก คือ นายทาลัส (Thales) ในปจจุบันพบวาประจุ ท่ี เ กิดข้ึนแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ 
  ๒.๑ ประจุบวก (Positive Charge) เปนประจุท่ีอยูบนอนุภาค "โปรตอน" ซ่ึงเปนอนุภาค
เล็ก ๆ ท่ีอยูในนิวเคลียสของธาตุ 
   ๒.๒ ประจุลบ (Negative Charge) เปนประจุท่ีอยูบนอนุภาค "อิเล็กตรอน" ท่ีเปนอนุภาค
ท่ีเล็กท่ีสุดในอะตอม และวิ่งเปนวงกลมรอบ ๆ นิวเคลียสของอะตอมของธาตุ อิเล็กตรอน ๑ ตัวจะมีจํานวน
ประจุเทากับโปรตอน ๑ ตัว แตเปนคนละชนิดกัน แรงผลักและแรงดูดจะทําใหวัตถุท่ีมีประจุเคลื่อนท่ีแยกออก
จากกันหรือเคลื่อนท่ีเขาหากัน ถาประจุบวกและลบเคลื่อนท่ีเขาหากันพบกันจะรวมกัน ทําใหเปนกลางทาง
ไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/supod45/ 

 
  ๒.๓ เสนแรงไฟฟา (line of electric force) เปนเพียงเสนสมมุติข้ึนเพ่ือใหเปลี่ยนจาก
นามธรรมมาเปนรูปธรรมท่ีสามารถนึกภาพออกได ถึงแมจะไมตรงกับความเปนจริงมากนักเม่ือวางประจุไฟฟา
บวกอิสระลงในสนามไฟฟา ถาประจุไฟฟาบวกอิสระนั้นสามารถเคลื่อนท่ีไปได แนวทางท่ีประจุไฟฟาบวกอิสระ
นี้จะเคลื่อนท่ีไปกําหนดวาเปนเสนแรงไฟฟา และทิศทางของเสนสัมผัส ซ่ึงสัมผัสแรงไฟฟาท่ีจุดใด ๆ ทิศทาง
ของสนามไฟฟา ณ จุดนั้น 
 
 ๓. แรงโนมถวง คือ แรงโนมถวงของโลกเปนแรงซ่ึงโลกกระทําตอวัตถุทุกชิ้น โดยมีทิศทางเขา             
สูศูนยกลางโลกเปนแรงท่ียึดเหนี่ยววัตถุใหติดอยูกับพ้ืนโลก มิฉนั้นวัตถุหรือแมกระท้ังบรรยากาศจะหลุดปลิวไป



ในอากาส นิวตันไดคนพบธรรมชาติพ้ืนฐานของแรงดึงดูดโนมถวงระหวางวัตถุใด ๆ สองวัตถุ นั่นคือความโนม
ถวงแปรผันตรงกับมวล (มวลมากก็มีความโนมถวงมาก) และแปรผกผันกับระยะหางกําลังสอง (ระยะหางมากก็
มีความโนมถวงนอย) 
 แมเหล็กมี ๒ ข้ัว คือข้ัวเหนือและข้ัวใต แมเหล็กจะมีสนามแมเหล็กอยูรอบแรงแมเหล็กและมีทิศทาง
พุงเขาหรือออกข้ีนอยูกับชนิดของข้ัวแมเหล็ก แรงไฟฟาจะมีสนามไฟฟาอยูรอบแรงไฟฟา แรงไฟฟาท่ีกระทํา
ตอวัตถุจะมีทิศพุงเขาหรือออกจากวัตถุท่ีเปนแหลงของสนามไฟฟา และแรงโนมถวงคือแรงดึงดูดท่ีมวลของโลก
กระทําตอมวลของวัตถุ เพ่ือดึงดูดวัตถุเขาสูศูนยกลางของโลก โดยขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา               
และแรงโนมถวงจะมีคาลดลงเม่ืออยูหางจากแหลงของสนามนั้น ๆ มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/supod45/ 

 
ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

๑. ทักษะการสังเกต 
 ๒. ทักษะการพยากรณ 

๓. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงม่ันในการทํางาน 

 ๓. จิตสาธารณะ 
สมรรถนะสําคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ๑. กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 
  ๑.๑) นักเรียนสังเกตและพยากรณวิดีโอการทดลองเรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนม
ถวง จากนั้นครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียนเรื่องแรงไฟฟา โดยใชคําถามตอไปนี้ 
  - นักเรียนคิดวาปจจัยใดบางท่ีสงผลตอแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
  (แนวคําตอบ : ขนาดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงจะมีคาลดลงเม่ืออยูหาง
จากแหลงของสนามนั้น ๆ มากข้ึน) 



  ๑.๒) นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามและเก่ียวกับคําตอบของคําถามเพ่ือเชื่อมโยง          
ไปสูการเรียนรู เรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 ๒.๑) นักเรียนศึกษาความรู power point เรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
  ๒.๒) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับอุปกรณสําหรับทําแผนภาพสรุปความรูเรื่อง 
แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง โดยมีอุปกรณดังนี้ 
  - ปากกาเมจิก  - ดินสอ 
  - ยางลบ   - สีไม 
  - กระดาษ 
  ๒.๓) นักเรียนทําสรุปความรูเรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟาและสนามไฟฟา โดยใบสรุปความรู
จะตองประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 
  - แหลงกําเนิดของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
  - ความแตกตางของแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
  - ลักษณะแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
  - ความสัมพันธของแรงแมเหล็กกับระยะหางของวัตถุ 
  - ความสัมพันธของแรงไฟฟากับระยะหางของวัตถุ 
  - ความสัมพันธของแรงโนมถวงกับระยะหางของวัตถุ 
  ๒.๔) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลงาน อีกท้ังนักเรียนรวมกันเสนอ         
การประโยชนแรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวงในชีวิตประจําวัน โดยมีครูคอยใหขอมูลเพ่ิมเติมจากท่ีนําเสนอไป 
  ๒.๕) นักเรียนทําแบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบลักษณะของสนามโนมถวง สนามไฟฟา      
และสนามแมเหล็ก 
 
 ๓. กิจกรรมรวบยอด  
  ๓.๑) นักเรียนรวมกันตอบคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับแรงแมเหล็ก 
แรงไฟฟาและแรงโนมถวง โดยใชคําถามดังตอไปนี้ 

- แหลงกําเนิดของแรงแมเหล็กคืออะไร 
- แรงไฟฟาเกิดข้ึนไดอยางไร 
- แรงโนมถวงเกิดข้ึนไดอยางไร 

 
ส่ือการเรียนรู 

๑. power point เรื่อง แรงแมเหล็ก แรงไฟฟา และแรงโนมถวง 
 
แหลงการเรียนรู 
 ๑. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๒. แบบฝกหัดรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.๒ เลม ๒ สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด 
 ๓. Work book ๒ Discovering science 
 ๔. อินเตอรเน็ต 
 



การวัดและการประเมิน 
เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสําคัญ 
   ๑. แรงแมเหล็ก 
   ๒. แรงไฟฟา 
   ๓. แรงโนมถวง 
 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แผนภาพสรุปความรู 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แบบประเมินแผนภาพสรุป
ความรู 

ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด 
   ม าต ร ฐ าน  ว  ๒ .๒   ม . ๒ /๑ ๓  
วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาด
ข อ ง แ ร ง แ ม เ ห ล็ ก  แ ร ง ไ ฟ ฟ า           
และแรงโนมถวงท่ีกระทําตอวัตถุใน
สนามนั้น ๆ กับระยะหางจากแหลง
ข อ ง ส น า ม ถึ ง วั ต ถุ จ า ก ข อ มู ล ท่ี
รวบรวมได 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แผนภาพสรุปความรู 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แบบประเมินแผนภาพสรุป
ความรู 

ภาคผนวก 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ๑. มีวินัย 
   ๒. จิตสาธารณะ 
   ๓. มุงม่ันในการทํางาน 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แผนภาพสรุปความรู 

- แบบสังเกตคุณลักษณะ 
อันพึงประสงครายบุคคล 

ภาคผนวก 

สมรรถนะสําคัญ   
   ๑. ความสามารถในการคิด 
   ๒. ความสามารถในการสื่อสาร 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แผนภาพสรุปความรู 

- แบบสังเกตสมรรถนะ 
ของผูเรียนรายบุคคล 

ภาคผนวก 

ทักษะ/กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร    
   ๑. ทักษะการสังเกต 
   ๒. ทักษะการพยากรณ 
   ๓. ทักษะการจัดกระทําและ 
สื่อความหมายขอมูล 

- แบบฝกหัดท่ี ๑.๑ เปรียบเทียบ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส น า ม โ น ม ถ ว ง 
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก 
- แผนภาพสรุปความรู 

- แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
          ลงชื่อ …………………………………………. ผูสอน 
       (นางสาวปทมาภรณ  แกวคงคา) 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


