
หน่วยการเรียนรู้ แรง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เวลา 8 ชั่วโมง 

รายวชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

1. องค์ประกอบของหน่วยการเรยีนรู ้ 
 1. เครื่องบินกระดาษพับที่ดีทําอย่างไร 
 2. เครื่องบินกระดาษพับบินได้อย่างไร 
2. ผังการวางแผนหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หลักฐานของหน่วยการเรียนรู ้

หลักฐาน การประเมิน 

1. เครื่องบินกระดาษพับ 
2. แฟ้มสะสมงาน 
3. แผนภาพแรงที่กระทําต่อเครื่องบินกระดาษพับ 
4. ผลการสังเกตพฤติกรรม และการทํางานกลุ่ม 

ตรวจช้ินงาน 
ประเมินความคิดรวบยอด รายบุคคล 
ตรวจช้ินงาน และประเมินแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 
สังเกตพฤติกรรมให้สอดคล้องกับทักษะกระบวนการทํางาน 

 
 
 
 

เคร่ืองบินกระดาษพับ 

เคร่ืองบินกระดาษพับที่ดีทําอยางไร 

เคร่ืองบินกระดาษพับบินไดอยางไร 

การพับ 

การออกแบบเคร่ืองยิง 

การออกแบบการทดลอง การทดลองเคร่ืองบินกระดาษพับ

ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุ 

การหาแรงลัพธ

การเขียนสัญลักษณแทนแรง

การวัด 



4. เกณฑ์การประเมิน 
4.1 การประเมินชิ้นงานเครือ่งบินกระดาษพับ 
ประเด็นการพจิารณา ดีมาก (4) ดี (3) พอใช ้(2) น้อย (1) 

ระยะทางที่เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้ (วัดจาก
การกระจัดจากจุดปล่อยถึงจุดตก)  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้ไกล
กว่า 10 เมตร  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้  
6-9.99 เมตร  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้  
3-5.99 เมตร  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้  0-
2.99 เมตร  

ระยะเวลาที่เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้ (วัดจาก
การกระจัดจากจุดปล่อยถึงจุดตก)  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้นาน
กว่า 12 วินาที  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้
นาน 8-11 วินาที  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้
นาน 4-7 วินาที  

เคร่ืองบินเคล่ือนที่ได้นาน 
0-3 วินาที  

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตัว
ปล่อยเคร่ืองบินกระดาษ  

ใช้วัสดุเหลือใช้ และ
งบประมาณในการสร้างไม่
เกิน 20 บาท  

ใช้วัสดุเหลือใช้ และ
งบประมาณในการสร้าง
ไม่เกิน 50 บาท  

ใช้วัสดุเหลือใช้ และ
งบประมาณในการสร้าง
ไม่เกิน 100 บาท  

ไม่ใช้วัสดุเหลือใช้  

เนื้อหารายงานการออกแบบเคร่ืองบิน
กระดาษ (ไม่จํากัดรูปแบบและจํานวน
หน้า)  

ในรายงานมีบันทึกการสร้าง
เคร่ืองบินแต่ละแบบ และ
บันทึกผลการทดสอบ
เคร่ืองบินไม่น้อยกว่า 5 
แบบ  

ในรายงานมีบันทึกการ
สร้างเคร่ืองบินแต่ละ
แบบ และบันทึกผลการ
ทดสอบเคร่ืองบิน 3-4 
แบบ  

ในรายงานมีบันทึกการ
สร้างเคร่ืองบินแต่ละ
แบบ และบันทึกผลการ
ทดสอบเคร่ืองบินไม่
น้อยกว่า 1-2 แบบ  

ในรายงานไม่มีบันทึกการ
สร้างเคร่ืองบินแต่ละแบบ 
หรือไม่มีบันทึกผลการ
ทดสอบเคร่ืองบิน  

เม่ือนักเรียนได้ระดับแต้มคะแนน 
 ระหว่าง 13-16  ผลงานอยู่ในระดับ ดีมาก ได้คะแนน 10 คะแนน 
 ระหว่าง 9-12  ผลงานอยู่ในระดับ ดี  ได้คะแนน 8 คะแนน 
 ระหว่าง 5-8 ผลงานอยู่ในระดับ พอใช้ ได้คะแนน 6 คะแนน 
 ตํ่ากว่า 5 ผลงานอยู่ในระดับ ปรับปรุง นักเรียนต้องปรับปรุงผลงาน 
4.2 การประเมินชิ้นแผนภาพแรงของเคร่ืองบินกระดาษพับ 
ประเด็นการพจิารณา ดีมาก (4) ดี (3) พอใช ้(2) น้อย (1) 

ภาพวาดเคร่ืองบินกระดาษ  ในแผนภาพมีรูปเคร่ืองบินที่
กลุ่มของตนเลือก พร้อมทั้ง
บอกวิธีการพับ  

ในแผนภาพมีรูป
เคร่ืองบินที่กลุ่มของตน
เลือก แต่ไม่บอกวิธีการ
พับ  

ในแผนภาพไม่มีหรือ
ไม่ใช่รูปเคร่ืองบินที่กลุ่ม
ของตนเลือก แต่บอก
วิธีการพับ  

ในแผนภาพไม่มีหรือไม่ใช่
รูปเคร่ืองบินที่กลุ่มของตน
เลือก และไม่บอกวิธีการ
พับ  

การระบุแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบิน
กระดาษ  

ระบุแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ครบท้ัง 
4 แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 3 
แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 2 
แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 1 
แรง  

ความคิดสร้างสรรค์  มีการใช้สีมากกว่า 5 สี และ
วาดภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 5 สี 
และวาดภาพประกอบ
ด้วยลายมือตนเอง  

มีการใช้สีมากกว่า 5 สี 
แต่ไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 5 สี 
และไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วยลายมือ
ตนเอง  

การนําเสนอ  นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ครบท้ัง 
4 แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 3 
แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 2 
แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 1 
แรง  

เม่ือนักเรียนได้ระดับแต้มคะแนน 
 ระหว่าง 13-16  ผลงานอยู่ในระดับ ดีมาก ได้คะแนน 10 คะแนน 
 ระหว่าง 9-12  ผลงานอยู่ในระดับ ดี  ได้คะแนน 8 คะแนน 
 ระหว่าง 5-8 ผลงานอยู่ในระดับ พอใช้ ได้คะแนน 6 คะแนน 
 ตํ่ากว่า 5 ผลงานอยู่ในระดับ ปรับปรุง นักเรียนต้องปรับปรุงผลงาน 



4.3 การประเมินทักษะกระบวนการของนักเรียน 
 ทักษะกระบวนการที่เป็นตัวบ่งช้ีความสามารถด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนมี 11 ประเด็น ดังน้ี 

1) ทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2) สังเกต โดยใช้ประสาทสัมผสัที่เหมาะสม 
3) ลงสรุป จากข้อมูลและหลักฐาน 
4) พยากรณ์ผลทีอ่าจจะเกิดขึ้น จากหลักฐาน 
5) จําแนก จัดกลุ่ม จัดประเภท 
6) คํานวณข้อมูลทางตัวเลขได้ 
7) จัดกระทําขอ้มูลได้ 
8) ทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้ 
9) ต้ังปัญหาและสมมติฐานได้ถกูหลักทางวิทยาศาสตร์ 
10) กําหนดและควบคุมตัวแปรได้อย่างถูกต้อง 
11) สามารถตีความหมายข้อมูลและลงสรุปได้ 

 การให้คะแนน 
ระดับคณุภาพ คะแนน 

นักเรียนมีทักษะกระบวนการทั้ง 11 ทักษะ 5 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 8 ทักษะ 4 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 6 ทักษะ 3 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 4 ทักษะ 2 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 2 ทักษะ 1 

4.4 การประเมินจิตพิสยั 
 ลักษณะตัวบ่งช้ีความสามารถด้านจิตพิสัยของนักเรียนมี 5 ประเด็น ดังน้ี 

1) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2) เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องบังคับ 
3) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
5) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 

 การให้คะแนน 
ระดับคณุภาพ คะแนน 

นักเรียนมีจิตพิสัยทั้ง 5 ข้อ 5 
นักเรียนมีจิตพิสัย 4 ข้อ 4 
นักเรียนมีจิตพิสัย 3 ข้อ 3 
นักเรียนมีจิตพิสัย 2 ข้อ 2 
นักเรียนมีจิตพิสัย 1 ข้อ 1 

 



5. สาระ/ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
  มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
   ตัวชี้วัด ว 4.1 ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงใน
ระนาบเดียวกันที่กระทําต่อวัตถ ุ
   ตัวชี้วัด ว.4.1 ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดน่ิงหรือวัตถุที่เคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว 
6. สาระสาํคญั/ ความคิดรวบยอด 
 6.1 เครื่องบินกระดาษพับ เป็นหน่ึงในของเล่นวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์
ไม่ว่าจะเป็นการพับ การดูเพ่ือนๆเล่น ซึ่งมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญคือแรง ซึ่งมี 4 แรงที่สําคัญ คือ 
แรงยก (lift) แรงดึงดูดของโลกที่กระทําต่อเครื่องบินกระดาษพับ (weight) แรงผลัก (thrust) และแรงลาก 
(drag) กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
 6.2 เครื่องบินกระดาษพับสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อ แรงผลักมีค่ามากกว่าแรงดึง น่ันคือ
แรงลัพธ์ในแนวระนาบมีค่าไม่เป็นศูนย์ 
 6.3 เครื่องบินกระดาษพับสามารถลอยตัวในอากาศได้ก็ต่อเมื่อเมื่อ แรงยกมากกว่าแรงดึงดูดของโลกที่
กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ น่ันคือแรงลัพธ์ในแนวด่ิงมีค่าไม่เป็นศูนย์ 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรม (เวลา) แผนที ่ เรื่อง ตัวชี้วัด กิจกรรม ชิ้นงาน 

เคร่ืองบิน
กระดาษพับบิน
ได้อย่างไร 
(8 ชั่วโมง) 

1. แรง แรงและผลของแรง
ที่กระทําต่อวัตถุ 

ว 4.1 
ม. 2/1-
2 

- ความหมายของแรง 
- การเขียนสัญลักษณ์แทนแรง 
- การเขียนแผนภาพแรงท่ีกระทําต่อวัตถุ 
- ผลของแรงท่ีกระทําต่อวัตถุ 

- แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรงที่
กระทําต่อวัตถุ 

2.การบินของ 
เคร่ืองบิน
กระดาษพับ 

ผลของแรงที่มีต่อ
การบินของ 
เคร่ืองบินกระดาษ
พับ 

ว 4.1 
ม. 2/1 

- แรงยก (lift)  
- แรงดึงดูด (weight)  
- แรงผลัก (thrust) 
- แรงลาก (drag) 

- แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของ
แรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 

3. ขยายความรู้ นําเสนอแผนภาพ
แรงของเคร่ืองบิน
กระดาษพับ 

ว 4.1 
ม. 2/1 

- นําเสนอผลการค้นคว้าและสร้างแผนภาพ
เคร่ืองบินกระดาษพับ 

- แผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบิน
กระดาษพับของนักเรียนรายบุคคล 

8. สื่อการเรียนรู ้
- บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาว

เวอร์พอยต์) 
- พาวเวอร์พอยต์ประกอบการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
- แบบฝึกทักษะการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง 
- แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ 
- แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง 

รหัสวิชา ว 30204 รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง (เวลา 3 ช่ัวโมง)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอนนายทวีศกัด์ิ  ภู่ชัย  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัด ว 4.1 ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ 
  ตัวชี้วัด ว.4.1 ม.2/2 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุที่หยุดน่ิงหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วคงตัว 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน 
สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
  เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทําต่อวัตถุที่หยุดน่ิง วัตถุน้ันก็จะหยุดน่ิงตลอดไป แต่ถ้าวัตถุ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
  นักเรียนอธิบายความหมายของแรง ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ และการเขียนสัญลักษณ์
แทนแรงได้ถูกต้อง 
 2.2 จุดประสงค์นําทาง 
  ด้านความรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) บอกความหมายของแรงได้ถูกต้อง 
   2) เขียนสัญลักษณ์แทนแรงได้ถูกต้อง 
   3) เขียนแผนภาพแรงที่กระทําต่อวัตถุได้ถูกต้อง 
   4) อธิบายผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุได้ถูกต้อง 
  ด้านทักษะกระบวนการ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) ทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   2) ลงสรุป จากข้อมูลและหลักฐาน 



   3) จัดกระทําข้อมูลได้ 
  ด้านจิตพิสัย  เพ่ือให้นักเรียน 
   1) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   2) เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องบังคับ 
   3) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   4) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
   5) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 
3. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน สามารถหาแรง
ลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
 เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทําต่อวัตถุที่หยุดน่ิง วัตถุน้ันก็จะหยุดน่ิงตลอดไป แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  
 1.1 ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน 
 1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองพับเคร่ืองบินกระดาษพับตามแบบที่ตนเองสนใจ  
 2. ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration)  
 2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาทดลองปาโดยให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปได้ไกลท่ีสุด 
 2.2 ครูต้ังคําถามนักเรียนว่า อะไรที่ทําให้เครื่องบินกระดาษพับพุ่งไปได้ (แรงจากมือ แรงลม ฯลฯ) 
 2.3 นักเรียนจดบันทึกหรือวาดภาพตามความคิดของตนเองว่า เหตุใด เคร่ืองบินกระดาษพับจึงบินได้ 
 3. ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 3.1 ครูอธิบายความหมายของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 3.2 ครูอธิบายการหาแรงลัพธ์ 
 3.3 นักเรียนฝกึปฏิบัติการหาแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุ  
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 4.1 ครูมอบหมายให้นักเรียนศกึษาเพ่ือสร้างช้ินงานจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษ
พับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์) 
 4.2 นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเร่ือง เครื่องบินกระดาษพับ 
มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์) 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 5.1 นักเรียนนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติการหาแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุ 
 5.2 ตรวจสอบการตอบคําถาม การอภิปราย กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 5.3 สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
 



5. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเร่ือง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาว
เวอร์พอยต์) 
 2) พาวเวอร์พอยต์ประกอบการสอน เรื่อง แรง 
 3) เอกสารประกอบ เรื่อง แรง 
 4) แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ 
 
6. หลักฐาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน และวิธีการประเมิน 

หลักฐาน / ชิน้งาน / ภาระงาน วิธีการประเมิน 
ประเมินด้านความรู้จาก บันทึกหรือภาพวาด เหตุใด 
เครื่องบินกระดาษพับจึงบินได้ 

ประเมินโดยใช้การประเมินผลแยกส่วน
(Analysis  rubrics) 

ประเมินด้านความรู้จาก แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรง
ที่กระทําต่อวัตถุ 

นักเรียนตอบคําถามได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 
50 

ประเมินด้านทักษะกระบวนการ (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้าง
เครื่องบินกระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

ประเมินด้านจิตพิสัย (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องบิน
กระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินจิตพิสัย 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 ด้านความรู้บนัทึกหรือภาพวาด 
ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคณุภาพ น้ําหนัก
คะแนน ดีมาก (3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

องค์ประกอบของ
บันทึกหรือภาพวาด 
(แรงผลักจากมือ, 
แรงต้านจากอากาศ, 
น้ําหนักเคร่ืองบิน 
และแรงยกจาก
ความดันอากาศ) 

บันทึกหรือ
ภาพวาดบ่ง
บอกว่ามีแรง
กระทําต่อ
เครื่องบิน 4 
แรง  

บันทึกหรือ
ภาพวาดบ่งบอก
ว่ามีแรงกระทํา
ต่อเคร่ืองบิน 2-3 
แรง  

บันทึกหรือ
ภาพวาดบ่งบอกว่า
มีแรงกระทําต่อ
เครื่องบิน 1 แรง  

บันทึกหรือ
ภาพวาดไม่บ่ง
บอกว่ามีแรง
กระทําต่อ
เครื่องบิน 

1 

ความตรงเวลาของ
บันทึกหรือภาพวาด 

ส่งงานตรงเวลา ส่งงานล่าช้ากว่า
กําหนด 1 วัน 

ส่งงานล่าช้ากว่า
กําหนด 5 วัน 

ส่งงานล่าช้ากว่า
กําหนด 7 วัน 

0.5 

 
 
 



 ด้านจิตพสิัย   คุณธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 
ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 

นักเรียนมีจิตพิสัยทั้ง 5 ข้อ 5 

0.4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 4 ข้อ 4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 3 ข้อ 3 

นักเรียนมีจิตพิสัย 2 ข้อ 2 

นักเรียนมีจิตพิสัย 1 ข้อ 1 

 
 ด้านทักษะกระบวนการ 

ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทั้ง 3 ทักษะ 3 

0.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 2 ทักษะ 2 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 1 ทักษะ 1 

 
คะแนนเต็ม   8  คะแนน 
    7-8     คะแนน ระดับดีมาก  5-6  คะแนน  ระดับดี 
    3-4     คะแนน ระดับพอใช ้  1-2  คะแนน  ระดับปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก: สื่อการเรียนรู้ 

 

1. พาวเวอร์พอยต์ประกอบ เรื่อง แรง ช่ือไฟล์ force.pptx 

 

2. เอกสารประกอบ เรื่อง แรง  ช่ือไฟล์ force.docx 

 
3. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์
พอยต์)     ช่ือไฟล์ aeroQuest.pptx 
 

4. แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 

เรื่อง แรง 

 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ห้อง ม. 2/____ 

 

 

1.  ______________________________________________ เลขท่ี _____________ 

 

2.  ______________________________________________ เลขท่ี _____________ 

 

3.  ______________________________________________ เลขท่ี _____________ 

 

4.  ______________________________________________ เลขท่ี _____________ 

 

5.  ______________________________________________ เลขท่ี _____________ 

 

 

 

 

 

 

*** นักเรียนอย่าลืมเขียนบันทึกการเรียนรู้ใส่สมุดของแต่ละคนด้วยนะครับ *** 

 

 

 

 



คําช้ีแจง: จากสถานการณ์ทีกํ่าหนดให้ จงอธิบาย  

สถานการณ์ที ่1 – เครื่องบินกระดาษพับถูกปาออกไปจากมือของนักเรียน 

 

นักเรียนสังเกต/เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

และนักเรียนคดิว่า…. 

อะไรเป็นตัวให้แรง ______________________________________________________________ 
 

อะไรเป็นตัวถูกแรงกระทํา _________________________________________________________ 
 

ผลของการให้แรง เกิดอะไรข้ึน _____________________________________________________ 
 

การเปลี่ยนสภาพเดิมของเคร่ืองบินกระดาษพับ คือ ______________________________________ 
 

การเคลื่อนที่ของเคร่ืองบินกระดาษพับไปในทิศทางใด ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

วาดรูปหรือบันทึกเหตุการณเคร่ืองบินกระดาษพับที่ถูกปาออกไปจากมือของเรา หรือ เพื่อนกลุมเรา 



สถานการณ์ที ่2 - ก้อนหินทีอ่ยู่น่ิงๆถูกนายดําผลักให้กลิ่งไปตามพ้ืน 

 

 

 

นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรข้ึน _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

และนักเรียนคดิว่า…. 

อะไรเป็นตัวให้แรง ______________________________________________________________ 
 

อะไรเป็นตัวถูกแรงกระทํา _________________________________________________________ 
 

ผลของการให้แรง เกิดอะไรข้ึน _____________________________________________________ 
 

การเปลี่ยนสภาพเดิมของก้อนหิน คือ _________________________________________________ 
 

การเคลื่อนที่ของหินไปในทิศทางใด __________________________________________________ 

 



สถานการณ์ที ่3 – นายดําซึง่ตัวเล็กมีแรงน้อยกว่านายดํ้าดําออกแรงผลักหินก้อนเดียวกันในทิศทางตรงกัน
ข้าม 

 

 

 

นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรข้ึน _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

และนักเรียนคดิว่า…. 

- อะไรเป็นสิ่งที่ให้แรง ____________________________________________________________ 
 

- อะไรเป็นสิ่งที่ถูกแรงกระทํา ______________________________________________________ 
 

- ผลของการให้แรง เกิดอะไรข้ึน ___________________________________________________ 
 

- การเปลี่ยนสภาพเดิมของก้อนหิน คือ _______________________________________________ 
 

- การเคลื่อนที่ของหินไปในทิศทางใด ________________________________________________ 



แบบฝึกหัด ใหนั้กเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยวาดรูปประกอบพร้อมทั้ง
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น (นักเรียนแต่ละคนไปคิดสถานการณ์เองห้ามซ้ํากันในกลุ่ม) ลงในสมดุของนักเรียนเอง 

 

 

 

- อะไรเป็นสิ่งที่ให้แรง ___________________________________________________________ 

- อะไรเป็นสิ่งที่ถูกแรงกระทํา ______________________________________________________ 

- ผลของการให้แรง เกิดอะไรข้ึน ___________________________________________________ 

- การเปลี่ยนสภาพเดิมของ________________________________________________________ 

     คือ ______________________________________________________________________ 

- การเคลื่อนที่ของ______________________________________________________________ 

     ไปในทิศทางใด _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง 

รหัสวิชา ว 30204 รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การบินของเครื่องบินกระดาษพับ (เวลา 3 ช่ัวโมง) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอนนายทวีศกัด์ิ  ภู่ชัย  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัด ว 4.1 ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน 
สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
  นักเรียนอธิบายผลของแรงทีก่ระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับได้ถูกต้อง 
 2.2 จุดประสงค์นําทาง 
  ด้านความรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) อธิบายผลของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ อันได้แก่ แรงยก (lift), แรง
ดึงดูด (weight), แรงผลัก (thrust) และแรงลาก (drag) ได้ถูกต้อง 
  ด้านทักษะกระบวนการ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) ทํางานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   2) สังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสที่เหมาะสม 
   3) ลงสรุป จากข้อมูลและหลักฐาน 
   4) พยากรณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น จากหลักฐาน 
  ด้านจิตพิสัย  เพ่ือให้นักเรียน 
   1) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
  4) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 



   5) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
   5) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 
3. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน สามารถหาแรง
ลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
 เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์กระทําต่อวัตถุที่หยุดน่ิง วัตถุน้ันก็จะหยุดน่ิงตลอดไป แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  
 1.1 ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน 
 1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองพับเคร่ืองบินกระดาษพับตามแบบที่ตนเองสนใจ (ทําซ้าํเพ่ือให้ได้
เครื่องบินกระดาษพับที่นักเรียนพอใจจากการเรียนครั้งก่อน) 
 2. ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration)  
 2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาทดลองปาโดยให้เคร่ืองบินเคลื่อนที่ไปได้ไกลท่ีสุด 
 2.2 ครูต้ังคําถามนักเรียนว่า มีแรงใดบ้างที่ทําให้เครื่องบินกระดาษพับพุ่งไปได้ (แรงยก (lift), แรง

ดึงดูด (weight), แรงผลัก (thrust) และแรงลาก (drag)) 
 2.3 นักเรียนฝกึเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
 3. ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 3.1 ครูอธิบายแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
 3.2 นักเรียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อวัตถุต่างๆ 
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 4.1 นักเรียนศึกษาเพ่ือสร้างช้ินงานจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์
แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์)  
 4.2 นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บเร่ือง เครื่องบินกระดาษพับ 
มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์) 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 5.1 นักเรียนนําเสนอแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
 5.2 ตรวจสอบการตอบคําถาม การอภิปราย กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 5.3 สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
 
 
 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู ้



 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเร่ือง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาว
เวอร์พอยต์) 
 2) แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
 
6. หลักฐาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน และวิธีการประเมิน 
 

หลักฐาน / ชิน้งาน / ภาระงาน วิธีการประเมิน 
ประเมินด้านความรู้จาก แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพ
ของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ ตอนที่ 1 

ประเมินโดยใช้การประเมินผลแยกส่วน
(Analysis  rubrics) 

ประเมินด้านทักษะกระบวนการ (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้าง
เครื่องบินกระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

ประเมินด้านจิตพิสัย (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องบิน
กระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินจิตพิสัย 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 ด้านความรู้ : แผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ  

ประเด็นการพิจารณา  
ดีมาก  
(3)  

ดี  
(2)  

พอใช้  
(1)  

ปรับปรุง 
(0)  

น้ําหนัก
คะแนน 

ภาพวาดเครื่องบินกระดาษ  ในแผนภาพมรีูป
เครื่องบินท่ีกลุ่ม
ของตนเลือก 
พร้อมท้ังบอก
วิธีการพับ  

ในแผนภาพมรีูป
เครื่องบินท่ีกลุ่มของตน
เลือก แต่ไมบ่อกวธิีการ
พับ  

ในแผนภาพไมม่ีหรือไม่ใช่
รูปเครื่องบินท่ีกลุม่ของ
ตนเลือก แต่บอกวธิีการ
พับ  

ในแผนภาพไมม่ี
หรือไมใ่ช่รูป
เครื่องบินท่ีกลุ่ม
ของตนเลือก และ
ไม่บอกวิธีการพบั  

0.5 

การระบแุรงท่ีกระทําต่อ
เครื่องบินกระดาษ  

ระบุแรงท่ีกระทาํ
ต่อเครื่องบิน
กระดาษได้ครบท้ัง 
4 แรง  

ระบุแรงท่ีกระทาํต่อ
เครื่องบินกระดาษได้ 3 
แรง  

ระบุแรงท่ีกระทาํต่อ
เครื่องบินกระดาษได้ 2 
แรง  

ระบุแรงท่ีกระทาํ
ต่อเครื่องบิน
กระดาษได้ 1 แรง  

1 

ความคิดสรา้งสรรค์  มีการใช้สมีากกวา่ 
5 สี และวาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 5 สี 
และวาดภาพประกอบ
ด้วยลายมือตนเอง  

มีการใช้สมีากกวา่ 5 สี 
แต่ไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วยลายมือ
ตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 
5 สี และไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

0.5 

การนําเสนอ  นําเสนอแรงท่ี
กระทําต่อ
เครื่องบินกระดาษ
ได้ครบท้ัง 4 แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทํา
ต่อเครื่องบินกระดาษ
ได้ 3 แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เครื่องบินกระดาษได้ 2 
แรง  

นําเสนอแรงท่ี
กระทําต่อ
เครื่องบินกระดาษ
ได้ 1 แรง  

1 

  
 



 ด้านจิตพสิัย   คุณธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 
ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 

นักเรียนมีจิตพิสัยทั้ง 5 ข้อ 5 

0.4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 4 ข้อ 4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 3 ข้อ 3 

นักเรียนมีจิตพิสัย 2 ข้อ 2 

นักเรียนมีจิตพิสัย 1 ข้อ 1 

 
 ด้านทักษะกระบวนการ 

ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทั้ง 4 ทักษะ 3 

0.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 2-3 ทักษะ 2 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 1 ทักษะ 1 

 
คะแนนเต็ม   12  คะแนน 
    10-12  คะแนน ระดับดีมาก  7-9  คะแนน  ระดับดี 
    4-6     คะแนน ระดับพอใช้  1-3  คะแนน  ระดับปรับปรุง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก: สื่อการเรียนรู้ 

 

1. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์
พอยต์)     ช่ือไฟล์ aeroQuest.pptx 
 

2. แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเครื่องบินกระดาษพับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกทักษะการเขียนแผนภาพของแรงที่กระทําต่อเครื่องบินกระดาษพับ 

ช่ือ-สกุล ______________________________________ช้ัน ม. 2/____ เลขที ่_____ 

คําชี้แจง จงอ่านข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้แล้วตอบคําถาม 

 เครื่องบินกระดาษพับจะลอยตัวไปในอากาศได้น้ัน ตัวเครื่องบินจะต้องมีความเร็วไปทางด้านหน้า
เพ่ือให้ปีกของเคร่ืองบินปะทะกับอากาศที่ไหลผ่านปีกไปเร็วขึ้น กระแสอากาศที่ไหลมาปะทะผ่านไปทาง
ด้านล่างปีกจะทําให้เกิดแรงดันจากด้านล่างปีกขึ้นไปด้านบน อันเน่ืองมาจากความดันของกระแสอากาศ
ด้านบนของปีกจะย่ิงลดลง เมื่อความเร็วของเครื่องบินเพ่ิมสูงขึ้น และแรงดันของกระแสอากาศภายใต้ปีก
เพ่ิมขึ้นจึงดันตัวขึ้นเป็นแรงยกทําให้เครื่องบินสามารถลอยตัวขึ้นไปได้ในอากาศตราบเท่าที่เครื่องบินยังมี
ความเร็วเพียงพออยู่ 
 เครื่องบินกระดาษพับจะเดินทางไปข้างหน้าได้ก็ด้วยอาศัยแรงขับ (Thrust) จากมือที่เราออกแรงปาให้
เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อเครื่องบินเคลื่อนตัวมีความเร็วไปข้างหน้าก็จะปะทะกับกระแสอากาศเกิด
เป็นแรงต้าน (Drag) มีทิศทางสวนไปทางด้านหลังพยายามต้านให้ความเร็วของเคร่ืองบินลดลง 
 แรงดันของอากาศภายใต้ปีกที่เกิดจากกระแสอากาศขณะท่ีเครื่องบินผ่านอากาศเรียกว่า แรงยก (Lift) 
นํ้าหนักของเคร่ืองบินรวมทั้งนํ้าหนักบรรทุกทําให้เกิดแรงถ่วงลงข้างล่างสู่พ้ืนโลก เน่ืองมาจากแรงดึงดูดของ
โลกเราเรียกว่า แรงโน้มถ่วง (Gravity) ในขณะท่ีปาเคร่ืองบินกระดาษพับ แรงขับต้องมากกว่าแรงต้าน และ
แรงยกต้องมากกว่าแรงโน้มถ่วง ในขณะที่เครื่องบินบินตรงระดับ (Level Flight) แรงยกจะเท่ากับแรงโน้มถ่วง 
ในขณะที่เครื่องบินกําลังร่อนลงพ้ืน แรงขับต้องน้อยกว่าแรงต้าน และแรงยกต้องน้อยกว่าแรงโน้มถ่วง 
 
1. เมื่อเราปาเคร่ืองบินกระดาษพับไปแล้ว ให้นักเรียนบอกแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับมาท้ังหมด 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. จงวาดรูปเครื่องบินกระดาษพับด้านล่าง และเติมส่วนทีข่ีดเส้นใต้ให้สมบูรณ ์
 

 

 

 
3. ในขณะที่ปาเคร่ืองบินกระดาษพับ แรงขับต้อง ________ แรงต้านและแรงยกต้อง ________แรงโน้มถ่วง 

4. ในขณะที่เครือ่งบินบินตรงระดับ (Level Flight) แรงยกจะเท่ากับแรงโน้มถ่วง แสดงว่าแรงลัพธ์ท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษพับมีค่าเป็น ______________ 

แรง _______________ 

แรง _______________ 

แรง _______________ 

แรง _______________ 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง 

รหัสวิชา ว 30204 รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ขยายความรู้ (เวลา 3 ช่ัวโมง) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้สอนนายทวีศกัด์ิ  ภู่ชัย  โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
  ตัวชี้วัด ว 4.1 ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบ
เดียวกันที่กระทําต่อวัตถุ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน 
สามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 
  นักเรียนอธิบายผลของแรงทีก่ระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับได้ถูกต้อง 
 2.2 จุดประสงค์นําทาง 
  ด้านความรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) อธิบายผลของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อที่กระทําต่อเคร่ืองบิน
กระดาษพับโดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ได้ถูกต้อง 
  ด้านทักษะกระบวนการ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
   1) จําแนก จัดกลุ่ม จัดประเภท 
   2) คํานวณข้อมูลทางตัวเลขได้ 
   3) จัดกระทําข้อมูลได้ 
   4) ทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายได้ 
   5) ต้ังปัญหาและสมมติฐานได้ถูกหลักทางวิทยาศาสตร์ 
   6) กําหนดและควบคุมตัวแปรได้อย่างถูกต้อง 
   7) สามารถตีความหมายข้อมูลและลงสรุปได้ 
 
 



  ด้านจิตพิสัย  เพ่ือให้นักเรียน 
   1) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  2) ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
  4) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 

   5) มีความรับผดิชอบในการส่งงาน 
   5) มีความซื่อสตัย์ในการทํางาน 
3. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
 แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันกระทําต่อวัตถุเดียวกัน สามารถหาแรง
ลัพธ์ได้โดยใช้หลักการรวมเวกเตอร์ 
4. กิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  
 1.1 ครแูบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน (กลุม่ในการเรียนครั้งแรก) 
 1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจบัสลากเพ่ือจัดลําดับการนําเสนอ 
 2. ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration)  
 2.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลการศึกษาเคร่ืองบินกระดาษพับที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลท่ีสุด 
 2.2 นักเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ร่วมกันอภิปรายและซักถามข้อสงสยั 
 3. ขั้นอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 3.1 ครูและนักเรียนรว่มกันอภิปรายในประเด็น “เมื่อมีแรงมากระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 
เครื่องบินกระดาษพับจะเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และเคร่ืองบินกระดาษพับจะไม่เคลือ่นที่ 
(หรือเคลื่อนทีด้่วยความเร็วคงตัว) เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทําต่อเครื่องบินกระดาษพับเป็นศูนย์” 
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
 4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็น “เมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ก็
ต่อเมื่อแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ และวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ (หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว) เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทําต่อ
วัตถุเป็นศูนย์” 
 4.2 นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุดของตน 
 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 5.1 นักเรียนนําเสนอผลการศึกษาเคร่ืองบินกระดาษพับที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด 
 5.2 ตรวจสอบการตอบคําถาม การอภิปราย กิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 5.3 สังเกตความสนใจ ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเร่ือง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาว
เวอร์พอยต์) 
 



6. หลักฐาน / ชิ้นงาน / ภาระงาน และวิธีการประเมิน 
หลักฐาน / ชิน้งาน / ภาระงาน วิธีการประเมิน 

ประเมินด้านความรู้จาก ผลการศึกษาเคร่ืองบินกระดาษพับ
ที่เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด 

ประเมินโดยใช้การประเมินผลแยกส่วน
(Analysis  rubrics) 

ประเมินด้านความรู้จาก แบบฝึกทักษะแรงและผลของแรง
ที่กระทําต่อวัตถุ 

นักเรียนตอบคําถามได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 
50 

ประเมินด้านทักษะกระบวนการ (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้าง
เครื่องบินกระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

ประเมินด้านจิตพิสัย (ในขั้นฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องบิน
กระดาษพับ) 

ประเมินจากการสังเกตของครูและเพ่ือน
นักเรียนด้วยกัน โดยใช้แบบประเมินจิตพิสัย 

 
7. เกณฑ์การประเมิน 
 ด้านความรู้ : แผนภาพของแรงที่กระทําต่อเคร่ืองบินกระดาษพับ 

ประเด็นการพิจารณา  
ดีมาก  
(3)  

ดี  
(2)  

พอใช้  
(1)  

ปรับปรุง 
(0)  

น้ําหนัก
คะแนน 

ภาพวาดเคร่ืองบินกระดาษ  ในแผนภาพมีรูป
เคร่ืองบินที่กลุ่มของ
ตนเลือก พร้อมทั้ง
บอกวิธีการพับ  

ในแผนภาพมีรูป
เคร่ืองบินที่กลุ่มของตน
เลือก แต่ไม่บอกวิธีการ
พับ  

ในแผนภาพไม่มีหรือไม่ใช่
รูปเคร่ืองบินที่กลุ่มของตน
เลือก แต่บอกวิธีการพับ  

ในแผนภาพไม่มีหรือ
ไม่ใช่รูปเคร่ืองบินที่
กลุ่มของตนเลือก 
และไม่บอกวิธีการ
พับ  

0.5 

การระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษ  

ระบุแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้
ครบท้ัง 4 แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 3 
แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 2 
แรง  

ระบุแรงที่กระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 
1 แรง  

1 

ความคิดสร้างสรรค์  มีการใช้สีมากกว่า 5 
สี และวาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 5 สี 
และวาดภาพประกอบ
ด้วยลายมือตนเอง  

มีการใช้สีมากกว่า 5 สี แต่
ไม่ได้วาดภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

มีการใช้สีน้อยกว่า 5 
สี และไม่ได้วาด
ภาพประกอบด้วย
ลายมือตนเอง  

0.5 

การนําเสนอ  นําเสนอแรงท่ี
กระทําต่อเคร่ืองบิน
กระดาษได้ครบท้ัง 4 
แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 3 
แรง  

นําเสนอแรงท่ีกระทําต่อ
เคร่ืองบินกระดาษได้ 2 
แรง  

นําเสนอแรงท่ี
กระทําต่อเคร่ืองบิน
กระดาษได้ 1 แรง  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ด้านจิตพสิัย   คุณธรรม  จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 
ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 

นักเรียนมีจิตพิสัยทั้ง 5 ข้อ 5 

0.4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 4 ข้อ 4 

นักเรียนมีจิตพิสัย 3 ข้อ 3 

นักเรียนมีจิตพิสัย 2 ข้อ 2 

นักเรียนมีจิตพิสัย 1 ข้อ 1 

 
 ด้านทักษะกระบวนการ 

ระดับคณุภาพ คะแนน น้ําหนักคะแนน 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทั้ง 5-7 ทักษะ 3 

0.5 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ  3-4ทักษะ 2 
นักเรียนมีทักษะกระบวนการ 1-2 ทักษะ 1 

 
คะแนนเต็ม   12  คะแนน 
    10-12  คะแนน ระดับดีมาก  7-9  คะแนน  ระดับดี 
    4-6     คะแนน ระดับพอใช้  1-3  คะแนน  ระดับปรับปรุง 
 
 

ภาคผนวก: สื่อการเรียนรู้ 

 
1. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บเรื่อง เครื่องบินกระดาษพับ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ (ฉบับโปรแกรมพาวเวอร์
พอยต์)     ช่ือไฟล์ aeroQuest.pptx 
 

 

 


