
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1           เรื่อง   ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ 
ภาคเรียนที่  2/2554            เวลา   3   คาบ 
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว 23102)          สัปดาห์ที่ ……. วันที ่………………………… 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3            ห้อง   3/1 -3/3                                                   
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   

มาตรฐาน ว 1.2: เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัด ว ๔.๑ ม ๓ / ๑ – ๓ 
สาระท่ี ๘ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มาตรฐาน  ว ๘.๑ :ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้                        
การแก้ปัญหา  รู้ว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใต้ข้อมูล และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ  เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน 
ตัวช้ีวัด  ว ๘.๑ ม ๓ / ๑ – ๙ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
2. เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน 
3. เป็นผู้มีวินัยในการท างาน 
4. ซื่อสัตย์สุจริต 
5. มีจิตสาธารณะ            
6. พ่ึงตนเอง 
7. มีความรับผิดชอบ 
8. มีสัมมาคารวะ 

1. สาระการเรียนรู้ 
ปริมาณ ทาง วิทยาศาสตร์ จ าแนก เป็น 2 แบบ ได้แก่ ปริมาณ สเกลาร์ เป็น ปริมาณ ที ่มี แต ่ขนาด 

อย่างเดียว ซ่ึง สามารถ ระบุ เฉพาะ ขนาด ก็ มีความหมาย  สมบูรณ์ แล้ว ตัวอย่าง ปริมาณ สเกลาร์ เช่น 
ความยาว มวล อุณหภูมิ เวลา ปริมาตร พลังงาน ระยะทาง และ ความ หนาแน่น  ปริมาณ เวกเตอร์ เป็น 
ปริมาณ ที่ มี ทั้ง ขนาด และ ทิศทาง การ บอก ค่า ของ ปริมาณ เวกเตอร์ ต้อง บอกทั้ง ขนาด และ ทิศทาง 
จึง จะ มีความหมาย  สมบูรณ์ ตัวอย่าง ปริมาณ เวกเตอร์ เช่น การ กระจัด ความเร็ว  ความเร่ง แรง น้ าหนัก 
โมเมนต์ และ โมเมนตัม   

แรง คือ การ ดึง หรือ การ ดัน หรือ หมายถึง สิ่ง ที่ สามารถ ท าให้ วัตถุ เกิด การ เปลี่ยนแปลง 
ลักษณะหรือ สภาพ การ เคลื่อนที่ แรง เป็น ปริมาณ เวกเตอร์ เพราะ มี ทั้ง ขนาด และ ทิศทาง ใน ระบบ          
เอสไอ (SI Unit) 



 

 

แรง มี หน่วย การ วัดเป็น นิวตัน (Newton: N) ผล ที่เกิด จาก แรง กระท า ต่อ วัตถุ มี หลาย 
ลักษณะ เช่น การ เปลี่ยน ขนาด และ รูปร่าง การ ท าให้ วัตถุ เปลี่ยน ทิศทาง หรือ เปลี่ยน ความเร็ว หรือ 
หยุดนิ่ง อยู่กับที่สมดุล ของ แรง และ แรง ร่วมกัน 
2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ 
3.  สื่อการเรียนการสอน 
 1) ใบความรู้ 1 ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ 
 2) ใบงาน 1 ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ 
 3) รูปภาพเกี่ยวกับการออกแรงต่างๆ 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es (Inquiry 
Method) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ 

1) ครูพูดคุยและซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงที่เคยรับรู้มาก่อนเพื่อ เชื่อมโยง  
ไปสู่การจัดการเรียนรู้เรื่องแรงโดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

– นักเรียนเคยออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่อย่างไร 
– เราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือท าให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร 
– วิธีการใดบ้างที่จะท าให้วัตถุเคลื่อนที่ 
– นักเรียนรู้จักค าว่าแรงมากน้อยเพียงใด 
– ค าว่า แรง ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆ นั้น มีความหมายว่าอย่างไร 

2) ครูน ารูปภาพที่เก่ียวกับการใช้แรงในลักษณะต่างๆ มาให้นักเรียนดูพร้อมกับนักเรียนร่วมกันแสดง  
ความคิดเห็นตามประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน 

3) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเรื่องแรง 
และผลที่เกิดจากแรง 
 ขั้นที่  2  ขั้นส ารวจและค้นหา 

1) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้ศึกษาใบความรู้ 1 เรื่องผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ ให้นักเรียนศึกษาใบ
ความรู้ให้เข้าใจ 

2) นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ 
 ขั้นที่  3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 1)   ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอจากการท าใบงาน และตอบค าถามจากการท าใบงาน 
 2)   ครูและนักเรียนร่วมกัน อภิปรายถึงผลที่ได้จากใบงานและให้นักเรียนช่วยกันสรุปผล การจาก
ปฏิบัติกิจกรรม  
 ขั้นที่  4  ขั้นขยายความรู้ 

1) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเรื่องแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ  
2) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ การค านวณเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์  
ขั้นที่  5  ขั้นประเมินผล 

 1) ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่องการค านวณเก่ียวกับ การหาแรงลัพธ์ และให้ทุกคนส่งพร้อม
กันภายในห้องเรียน 



 

 

 2) นักเรียนร่วมกันประเมิน การปฏิบัติกิจกรรม กลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดและได้มีการแก้ไข
อย่างไรบ้าง 

3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและ 
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
5.  การวัดผลและประเมินผล 

1) สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตความตั้งใจ ความสนใจ และความเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (การตอบค าถาม  การพูดอภิปราย) ความตั้งใจ ความสนใจ
และความกระตือรือร้นในการเรียน   

3) ความมีคุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินจากความซื่อสัตย์ในการท างาน ความมีวินัยต่อตนเองและ
ผู้อื่น  การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 

4) คะแนนจากสมุดและใบงาน 1 ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของงาน 
ความเรียบร้อย ความถูกต้องของเนื้อหาและค าตอบ  และการส่งงานตรงเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบบันทึกผลหลังการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1            เรื่อง   ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ  
ภาคเรียนที่  2/2554      เวลา   3   คาบ 
วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  (ว 23102)          สัปดาห์ที่  ......... วันที ่........................... 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3             ห้อง   3/1 -3/3                                                 
             
1.  เวลาในการสอน 
   ตรงตามแผน   น้อยกว่าแผน   มากกว่าแผน 
 บันทึกเพ่ิมเติม           
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม 
   ตรงตามแผน     ไม่ตรงตามแผน  เพราะ      
 บันทึกเพ่ิมเติม           
3. การใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
   ตรงตามแผน     ไม่ตรงตามแผน  เพราะ      
 บันทึกเพ่ิมเติม           
4.  การวัดและประเมินผล 
   ตรงตามแผน     ไม่ตรงตามแผน  เพราะ      
 บันทึกเพ่ิมเติม           
5.  ปัญหา / อุปสรรค 
             
             
             
             
             
6.  แนวทางแก้ไข 
             
             
             
             
             

 
 

ลงช่ือ       ครูผู้สอน  ลงช่ือ                     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   (นางสาวณัฏฐณิชา   โพธิ์งาม)                     (นางพิศมัย     นันทวิสิทธิ์)  

 
ลงช่ือ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      ลงชื่อ    ผู้อ านวยการ 
   (นายประดิษฐ์    นวลใส)                       (นายสุธี   ชินชัย)  
 
 


