
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3           เรื่อง   แรงพยุงของของเหลว 
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 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว  (buoyant force) ของของเหลวทุกชนิดเป็นไปตามหลักของอาร์คิมีดิส  

(Archimedes' Principle) ซึ่งกล่าวว่า “แรงลอยตัวหรือแรงพยุงท่ีของเหลวกระทาต่อวัตถุ  มีขนาดเท่ากับน้า
หนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลว” 

 

2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
1) ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ  
 
 



 

 

3.  สื่อการเรียนการสอน 
 1) ใบความรู้ 3 แรงพยุงของของเหลว 
 2) ใบงาน 3 แรงพยุงของของเหลว 
 3) power point เรื่อง แรงพยุงของของเหลว 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es (Inquiry 
Method) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ 

1) ครูพูดคุยและซักถาม ทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงท่ีแล้ว เกี่ยวกับเรื่องแรงกิริยาและแรง 
ปฏิกิริยา โดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

– นักเรียนรู้จักอาร์คีมิดิสหรือไม่  
– ท าไมเวลาวัตถุบางชนิดจมน้ า วัตถุบางชนิดลอย  
– วิธีการใดบ้างที่จะท าให้วัตถุลอยน้ าได้  
– นักเรียนรู้จักค าว่าแรงพยุง แรงลอยตัว  มากน้อยเพียงใด 
– ค าว่า แรงพยุง แรงลอยตัว ที่เราเคยได้ยินนั้น มีความหมายว่าอย่างไร 

2) นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน 
3) นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเรื่องแรง 

พยุงของของเหลว 
 ขั้นที่  2  ขั้นส ารวจและค้นหา 

1) ครูแจกใบความรู้ 3 แรงพยุงของของเหลว ให้นักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ให้
เข้าใจ 

2) ครูแจกใบงานที่ 3 เรื่องแรงพยุงของของเหลว  ให้นักเรียนทุกคน   
 ขั้นที่  3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
 1)   ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอจากการท าใบงาน  และตอบค าถามจากการท าใบงาน 
 2)   ครูอภิปรายถึงผลที่ได้จากใบงานและให้นักเรียนช่วยกันสรุปผล โดยร่วมกัน  

3)   ครูให้ความรู้เรื่องแรงพยุงของของเหลว ด้วยบทเรียน PowerPoint เรื่อง แรงพยุงของของเหลว  
 ขั้นที่  4  ขั้นขยายความรู้ 

1) ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเรื่องค าศัพท์ทางพันธุกรรม 
 ขั้นที่  5  ขั้นประเมินผล 
 1)  ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมและให้ทุกคนส่งพร้อมกันภายในห้องเรียน 
 2)  ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียนเรื่องแรงพยุงของของเหลว ในสมุดของทุกคนให้ท าส่งเป็นการบ้าน   

3) ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บประโยชน์ที่ได้รับจาก เรื่องท่ีเรียนในวันนี้ และ 
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
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) คะแนนจากสมุดและใบ งาน 2  เรื่องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  โดยพิจารณาจากความครบถ้วน
ของงาน ความเรียบร้อย ความถูกต้องของเนื้อหาและค าตอบ  และการส่งงานตรงเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบบันทึกผลหลังการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3            เรื่อง   แรงพยุงของของเหลว 
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)  


