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ชดุท่ี  1  เรื่อง  แรงลพัธ ์



                                                       ก 

ค ำน ำ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ืองแรงและความดนั ชุดที่ 1  เร่ือง แรงลพัธ์ ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์ทั้ง 4  ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์( Science) เทคโนโลย(ีTechnology) 
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics)เขา้ดว้ยกนั ให้ครูผูส้อนได้
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 3  แรงและความดนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเองสร้าง
องคค์วามรู้ เพิม่ศกัยภาพของตนเองและความสามารถในการแสวงหาความรู้ พฒันาทกัษะ
การคิด และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้แกไ้ขปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพฒันากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและไดเ้รียนรู้ทีละน้อยตามล าดับขั้น 
อีกทั้งส่งเสริมกระบวนทกัษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวตักรรมใหม่ๆที่ใชว้ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นพื้นฐาน ผ่าน
ประสบการณ์ท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)
และกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project – Based Learning) สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษาน้ี นอกจากจะใชใ้นการประกอบการเรียน
การสอนในห้องเรียนแล้ว ครูสามารถที่จะมอบหมายให้นักเรียนน าไปศึกษาได้ด้วย
ตนเอง  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะต่างๆและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ผูจ้ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาน้ีจะเป็น

ประโยชน์แก่ผูเ้รียน ครู และผูท้ี่สนใจ เพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพและนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งที่ท  าใหแ้บบฝึกทกัษะการเขียนภาพส าเร็จดว้ยดี 
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สารบญั 

เร่ือง                         หนา้ 

ค าน า          ก 
สารบญั          ข 
ค าช้ีแจงการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา    1 
ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาส าหรับครู   2 
ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาส าหรับนกัเรียน  3 
แผนผงัขั้นตอนการท ากิจกรรม       4 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้       5 
แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  แรงลพัธ์      6 
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ค ำช้ีแจง 
กำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดบัช้ันประถมศึกษำปีที ่5   
เร่ือง แรงและควำมดนั 

 

  1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เร่ือง แรงและความดนั ประกอบดว้ยทั้งหมด  6  ชุด มี
ดงัต่อไปน้ี 

                       1.1  ชุดที่ 1  เร่ืองแรงลพัธ์ 
        1.2  ชุดที่ 2  เร่ืองความดนัอากาศ 

                      1.3  ชุดที่ 3  เร่ืองความดนัของของเหลว 

                      1.4  ชุดที่ 4  เร่ืองแรงพยงุของของเหลว 

                      1.5  ชุดที่ 5  เร่ืองแรงเสียดทาน 

                      1.6  ชุดที่ 6  เร่ืองเพิม่และลดแรงเสียดทาน 

                 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เร่ือง แรงลพัธ ์ใชป้ระกอบแผนการจดัการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 แผนการจดัการ
เรียนรู้ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 

  3. ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ืองแรงและความดนั แต่ละชุด
ประกอบดว้ยส่วนประกอบต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 

       3.1 ค าช้ีแจง 
       3.2 ค  าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษาส าหรับครู 

                      3.3 ค  าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษาส าหรับนกัเรียน 
                      3.4 แผนผงัขั้นตอนการท ากิจกรรม 
                      3.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
                      3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน 
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                      3.7 ใบความรู้ 
                      3.8 ใบกิจกรรม 
                      3.9 แบบทดสอบหลงัเรียน 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษำส ำหรับครู 

 

1.ขั้นตอนก่อนจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 

1.1 ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจก่อนท าการสอน 

1.2 จดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุน เคร่ืองมือวดัผลใหพ้ร้อมใช ้

2.ขั้นตอนกำรสอน 
 

                  ครูให้ค  าแนะน าและเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม โดย
กระตุน้และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะการคิดกล้า
แสดงออก การท างานเป็นทีม และรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

3.ขั้นสรุป 
 

                  เม่ือส้ินสุดการท ากิจกรรมการเรียนการสอน ครูบนัทึกคะแนนดา้นความรู้จาก
แบบทดสอบด้านทักษะการปฏิบัติกิจกรรมจากแบบประเมินการปฏิบตัิงาน และด้าน
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคจ์ากแบบประเมินพฤติกรรมระหวา่งเรียน       
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ค ำแนะน ำกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษำส ำหรับนักเรียน 

 

                1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มน้ี เป็น 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงและความดนั ชุดที่ 1  แรงลพัธ ์ มีเน้ือหา และ
กิจกรรมเก่ียวกบัเร่ือง แรงลพัธ ์ ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง 

  2.ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรม 

                  2.1 ศึกษามาตรฐาน/ตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

                  2.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน  10  ขอ้ 

                  2.3 เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็นผูน้ าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้และ
เลขานุการกลุ่มเพือ่บนัทึกขอ้มูลในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
                  2.4 ศึกษาใบความรู้และปฏิบติักิจกรรมตามล าดบั 

                  2.5 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน  10 ขอ้  
3. รับฟังค  าช้ีแจงจากครูผูส้อนเก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้น 

4. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ การปฏิบติังานกลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็นดว้ยความเตม็ใจ 

5. นกัเรียนใชแ้ละเก็บรักษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและ
ความดนั เล่มน้ี ดว้ยความระมดัระวงั ไม่ท าสูญหาย เสียหายในระหวา่งการเรียน 

                6. นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบหลงัเรียนใหไ้ดร้้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะผา่นเกณฑ ์
ถา้นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก  าหนด ใหท้บทวนเน้ือหา และท าแบบทดสอบหลงัเรียนอีกคร้ัง 
หากผา่นเกณฑใ์หศึ้กษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดต่อไป      
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แผนผังขั้นตอนกำรท ำกิจกรรม 

ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษำ ชุดที่ 1 เร่ือง  แรงลพัธ์ 
 

         1.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง แรงลพัธ์ จ  านวน  10  ขอ้ 
 
 
 
         2.อ่านค าแนะน าในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 

 

 

   

   3.ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาโดยปฏิบติัดงัน้ี 

                 - อ่านค าช้ีแจง 

                 - ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

                 - ศึกษาใบความรู้ 

                 - ท าใบกิจกรรม 

                 - ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

  

 

         4.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน และใบกิจกรรม 
 

 
          5.ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษาชุดต่อไป 
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ไม่ผา่นเกณฑ ์

การประเมินผล 

ผา่นเกณฑ ์
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สำระที่ 4   แรงและกำรเคล่ือนที่

มำตรฐำน ว 4.1      เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง และแรงนิวเคลียร์                    

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

         ตัวช้ีวัด          ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธข์องแรงสองแรง ซ่ึงอยูใ่นแนว 

                               เดียวกนัที่กระท าต่อวตัถุ        

สำระที ่8    ธรรมชำติของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

มำตรฐำน ว 8.1     ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา

ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและ
เคร่ืองมือที่มีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

          ตัวช้ีวัด         1. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประเด็น หรือเร่ือง หรือสถานการณ์ ที่จะศึกษา  

                                   ตามที่ก  าหนดใหแ้ละตามความสนใจ 

                               2. วางแผนการสงัเกต เสนอการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้  
                                   และคาดการณ์ส่ิงที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 

                               3. เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการส ารวจ  ตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มูลที่ 

                                   เช่ือถือได ้
                               4. บนัทึกขอ้มูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และตรวจสอบผลกบัส่ิงที่ 

                                   คาดการณ์ไว ้น าเสนอผลและขอ้สรุป                           
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
 
 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
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    5. สร้างค าถามใหม่เพือ่การส ารวจตรวจสอบต่อไป 
   6. แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ อธิบาย และสรุปส่ิงที่ได ้เรียนรู้ 

                               7. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง มีการ 

                                   อา้งอิง 
                                8. น าเสนอ จดัแสดง  ผลงาน โดยอธิบายดว้ยวาจา หรือเขียนอธิบาย 

                                    แสดงระบวนการและผลของงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 

สำระส ำคญั 

 

แรงลพัธข์องแรงสองแรงที่กระท าต่อวตัถุ โดยแรงทั้งสองอยูใ่นแนวเดียวกนัเท่ากบัผลรวม

ของแรงทั้งสองแรง 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 

ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 

              1.อธิบายแรงที่กระท าต่อวตัถุได ้  

              2.อธิบายการหาแรงลพัธข์องการออกแรงมากกวา่ 1 แรง ที่กระท าต่อวตัถุใน 

                 ทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้

ด้ำนทักษะ / กระบวนกำร (Process) 

              1.ทดลองการหาแรงลพัธข์องการออกแรงมากกวา่ 1 แรง ที่กระท าต่อวตัถุใน 
                 ทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้

              2.ออกแบบและวางแผนแกปั้ญหาตามแนวสะเตม็ศึกษาได ้

 

                          
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
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ด้ำนคุณลักษณะ / เจตคติ (Attitude) 

                1. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
                2. มีวนิยั 

                3. ใฝ่เรียนรู้ 

                4. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
                5. มุ่งมัน่ในการท างาน 

               6. มีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา 
เร่ือง แรงลพัธ์ 

 
ค ำช้ีแจง     1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
                      จ  านวน 10 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน  คะแนนเตม็ 10 คะแนน ใชเ้วลา 10 นาที 
                  2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด แลว้ท าเคร่ืองหมาย (X)  ลงใน 
                       กระดาษค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  1.   แรงที่เกิดจากการรวมหรือการหกัลา้งกนัของแรง เรียกวา่อะไร 
   ก.   แรงลพัธ์    ข.   แรงพยงุตวั 
   ค.   แรงโนม้ถ่วง     ง.   แรงเสียดทาน 
 2.   แรงสองแรงที่มีทิศทางเดียวกนั จะมีแรงลพัธ์ก่ีแรง  
     ก.   1 แรง      ข.   2 แรง 
   ค.   3 แรง      ง.   4 แรง 
 3.   แรงมีหน่วยเป็นอะไร 
       ก.   ฟุต       ข.   เมตร 
   ค.   นิวตนั     ง.   เซนติเมตร 
 
 4.   ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของแรงลพัธ์ 
    ก.   ท  าลูกดอกยาง      ข.   ท  าระหดัวดิน ้ า 
            ค.   ท  ากระถางดอกไมแ้บบแขวน    ง.    ท  าที่ใส่รองเทา้สเก็ต 
 5.   ถา้ใหว้วั 2 ตวั เทียมเกวียนขนขา้วสาร จะเกิดแรงลพัธก่ี์แรง 
    ก.   1  แรง      ข.   2  แรง 
    ค.   3  แรง                  ง.   4  แรง 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
 
 



1 4 2 3 

ซา้ย 
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    6.   จากภาพใหเ้รียงล าดบัแรงลพัธท์ี่มีค่ามากที่สุด ไปหาแรงลพัธท์ี่มีค่านอ้ยที่สุด 
            
 
             
             ก.  1     2     3    4                                                       ข.   2     3     4     5   
             ค.  3     4     1    2                                                       ง.    4     1     2     3                                                       
 7.   ขอ้ใด จะเกิดขนาดของแรงลพัธม์ากที่สุด 
    ก.   เด็ก 2 คน ช่วยกนัเขน็ลงั         ข.   เด็ก 3 คน ช่วยกนัเขน็ลงั 
      ค.   เด็ก 5 คน ช่วยกนัเขน็ลงั         ง.   เด็ก 7 คน ช่วยกนัเขน็ลงั 
 8.   การออกแรงกระท าต่อวตัถุเพยีงหน่ึงแรง วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางใด 
    ก.   ทิศทางตรงกนัขา้มกบัแรง         ข.   ทิศทางเดียวกบัแรง 
    ค.   ทิศทางสวนกบัแรง          ง.   ทิศทางใดก็ได ้
      9. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
   ก.   130  นิวตนั วตัถุเคล่ือนที่ไปทางซา้ย    
          ข.     30  นิวตนั  วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางซา้ย 
  ค.   130   นิวตนั วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางขวา   
          ง.      30   นิวตนั วตัถุเคล่ือนที่ไปทางขวา 
    10.   ถา้มีแรง  6  นิวตนั และแรง 8 นิวตนั กระท าต่อโตะ๊ในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธจ์ะมี 
            ค่าเท่าใด  
  ก.   2  นิวตนั         ข.   12  นิวตนั 
  ค.   14  นิวตนั     ง.   48   นิวตนั 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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วตัถุ 
         แรง 80 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 50 นิวตนั   
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ใบควำมรู้ที่ 1.1 

เร่ืองแรงที่กระท ำต่อวตัถุ 
 
                 แรง (Force) หมายถึง ส่ิงที่สามารถท าให้วตัถุเคล่ือนที่หรือท าให้วตัถุที่ก  าลงั
เคล่ือนที่มีความเร็วเพิม่ขึ้นหรือชา้ลง หรือเปล่ียนการเคล่ือนที่ของวตัถุได ้
วตัถุต่างๆ จะเร่ิมมีการเคล่ือนที่เม่ือมีแรงมากระท าต่อวตัถุ โดยแรงที่กระท าต่อวตัถุอาจจะ
ท าโดย มนุษย ์สัตว ์ธรรมชาติ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ที่มนุษยส์ร้างขึ้น การออกแรงในกรณี
ใดๆ จะมีผลท าใหว้ตัถุที่ถูกแรงกระท ามีลกัษณะดงัน้ี  

1. ท าใหว้ตัถุที่หยดุน่ิงเคล่ือนที่ เช่น โยนลูกบอล การเขน็รถเขน็ 
2. ท าให้วตัถุที่ก  าลงัเคล่ือนที่อยูเ่ปล่ียนทิศทางในการเคล่ือนที่หรือหยดุน่ิง เช่น ผูรั้บ

ประตูรับลูกฟุตบอลที่เตะมา  
3. ท าให้วตัถุเปล่ียนรูปร่างไปจากเดิม เช่น การป้ันดินน ้ ามนั การดึงหนังยาง การฉีก

กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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                 แรง มีหน่วย  เป็นนิวตนั (N) 
เป็นการใหเ้กียรติแก่ เซอร์ไอแซก นิวตนั  
นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ผูค้น้พบแรง
โนม้ถ่วงของโลก   
   แรงจะมีทั้งขนาดและทิศทางนะจะ๊ทกุคน 
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ใบกจิกรรมที่ 1.1 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

 

                                 
                                       1.อธิบายแรงที่กระท าต่อวตัถุได ้  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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1. ใหน้กัเรียนสงัเกตภาพ กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั ที่เก่ียวขอ้งกบัแรงที่กระท าต่อวตัถุ  

2. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปราย เก่ียวกบัแรงที่กระท าต่อ
วตัถุแต่ละภาพกิจกรรม (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

 

ค ำช้ีแจง 

ภาพที่ 1 การออกแรงเขน็รถ ภาพที่ 2 การออกแรงฉีกกระดาษ 

ภาพที่ 3 มา้ออกแรงเขน็รถ ภาพที่ 4  การออกแรงเตะฟุตบอล 

จุดประสงค ์
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1. จาก ภาพที่ 1 การออกแรงเขน็รถ เม่ือออกแรงกระท าต่อวตัถุ วตัถุมีการเปล่ียนแปลง         
    อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. จากภาพที่ 2 การออกแรงฉีกกระดาษ เม่ือออกแรงฉีกกระดาษ กระดาษจะมีการ 
    เปล่ียนแปลงรูปร่างอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3. จากภาพที่ 3 มา้ออกแรงเขน็รถ เม่ือมา้ออกแรงเขน็รถ รถเขน็จะมีการเคล่ือนทีอ่ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. จากภาพที่ 4 การออกแรงเตะฟุตบอล นกักีฬาฟุตบอลท าใหลู้กบอลเคล่ือนทีอ่ยา่งไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5. การออกแรงกระท าต่อวตัถุ ท  าใหว้ตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ใบควำมรู้ที่ 1.2 
เร่ือง แรงลพัธ์ 
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                 แรงลพัธ ์ หมายถึง  หมายถึงผลลพัธข์องการออกแรงหลายแรงที่กระท าต่อวตัถุ
ในทิศทางเดียวกนัจะมีค่าเท่ากบัการรวมแรงเป็นแรงเดียว 
 
 
                                                         แรง                                           แรง 2                  แรง 1  
  
 
 
 
                แรงลัพธ์                                                      แรงลัพธ์ 
 
 

 
 
 

                จากภาพเด็ก 1 คนผลักโต๊ะ กับเด็ก 2 คนผลักโต๊ะ แรงที่ท  าให้โต๊ะเคล่ือนที่จะ
แตกต่างกนั เด็ก 2 คนช่วยกนัผลกัโตะ๊ยอ่มมีแรงกระท าต่อโตะ๊มากกวา่จึงท าใหต้วัเคล่ือนที่
ไดดี้กวา่ เพราะแรงของเด็ก 2 คนที่กระท าต่อโตะ๊ในทิศทางเดียวกนัเท่ากบัผลรวมของแรง
ทั้งสองแรงนั้น 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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ภาพที่ 1  แรงลพัธ ์= 1 แรง ภาพที่ 2  แรงลพัธ ์=  แรง 1 + แรง 2 
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                แรง มีหน่วยเป็น นิวตนั (N)  สามารถเขียนแทนดว้ยลูกศร ความยาวของลูกศร
แทนขนาดของแรง และหวัลูกศรแทนทิศทางของแรงนั้น การหาขนาดของแรงลพัธ ์จึงตอ้ง
พจิารณาจากขนาดและทิศทางของแรง  
การเคล่ือนที่ของวตัถุ เม่ือมีแรงมากระท ามากกวา่ 1 แรง ผลที่เกิดขึ้นมี 3 กรณีดงัน้ี 

         1. แรง 2 แรง กระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธท์ี่ไดจ้ะเท่ากบัผลรวม
ของแรงทั้งสองแรง ท าใหว้ตัถุเคล่ือนที่ไปในทิศทางเดียวกบัแรงที่มากระท า 

                                                                 

 

 

  

 

 

 
จากภาพที่ 3 ภาพแรงลพัธ ์แรง A  ออกแรง 5 นิวตนั และแรง B  ออกแรง 7 นิวตนั กระท า
ต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธจ์ะมีค่าเป็น 5 + 7 = 12 นิวตนั วตัถุจะเคล่ือนที่ไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัแรงที่มากระท า  
 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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แรง A = 5 นิวตนั 

  
แรง B = 7 นิวตนั 

  

เท่ากบั วตัถุ วตัถุ 
แรงลพัธ์ 5 + 7 = 12 นิวตนั 

วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางซา้ย 

ซา้ย ซา้ย ขวา ขวา 

ภาพที่ 3 ภาพแรงลพัธ ์= แรง A + แรง B 
 

แรง A = 5 นิวตนั 
แรง B = 7  นิวตนั 

แรงลพัธ์ = 12 นิวตนั 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวตัถ ุ



วตัถุเคล่ือนท่ีไปทางขวา 
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 2. ถา้แรง 2 แรง มากระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้ม แรงลพัธก์็คือแรงหักล้ำงกนั
ระหวา่งแรงกระท า  2 แรงนั้นโดยวตัถุจะเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกวา่ดงัรูป 
 

     
     

 

 

 

 

 

 
 
 

                จากภาพที่ 4 แรง A 8 นิวตนัและแรง B 6 นิวตนักระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนั
ขา้มแรงลพัธจ์ะหกัลา้งกนัมีคา่เท่ากบั 8 - 6 = 2 นิวตนั ซ่ึงวตัถุจะเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่มี
แรงมากระท ามากกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

 

แรง 6 นิวตนั 

  เท่ากบั วตัถุ วตัถุ 
แรงลพัธ์ 8 – 6 = 2 นิวตนั แรง 8 นิวตนั 

  

ซา้ย ขวา ขวา ซา้ย 

 

ภาพที่ 4  ภาพแรงลพัธ ์= แรงมาก – แรงนอ้ย 
 

แรง A = 8 นิวตนั แรง B = 6  นิวตนั 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของวตัถ ุ

แรงลพัธ์ 
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3.ถา้มีแรงมากระท า 2 แรงที่มีทิศทางตรงกนัขา้มและมีขนาดของแรงที่เท่ากนัมากระท าต่อ
วตัถุแรงลพัธท์ี่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็นศูนยซ่ึ์งท าให้วตัถุนั้นหยดุอยูก่บัที่หรือไม่เคล่ือนที่ไปใน
ทิศทางใดๆเลย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                  เด็กชายทั้งสองออกแรง  A และแรง B  กระท าต่อโตะ๊ตวัเดียวกนัโดยมีทิศของ
แรงกระท าทั้ง 2 ตรงกนัขา้ม แรงลพัธ์  9 – 9 = 0  ผลปรากฏก็คือโตะ๊ตวัน้ีจะไม่เคล่ือนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

แรงฺB 9 นิวตนั 

  เท่ากบั วตัถุ วตัถุ 

วตัถุไม่เคล่ือนท่ี 

 แรงA  9  นิวตนั 

  

ซา้ย ขวา ขวา ซา้ย 

แรงลพัธ์ 9 – 9 = 0 นิวตนั 

ภาพที่ 5 ภาพแรงลพัธท์ี่มีค่าเท่ากนัวตัถุไม่เคล่ือนที่ 

วตัถุไม่เคล่ือนท่ี 

แรง A = 8 นิวตนั แรง B = 6  นิวตนั 



ใบกจิกรรมที่ 1.2 
มำสนุกกบัเกมส์แรงลัพธ์กนัเถอะ 
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                            1.อธิบายการหาแรงลพัธข์องการออกแรงมากกวา่ 1 แรง ที่กระท าต่อวตัถุ  

                               ในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้

                            2.ทดลองการหาแรงลพัธข์องการออกแรงมากกวา่ 1 แรง ที่กระท าต่อวตัถุ  
                               ในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้

                            ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัใบกิจกรรมที่ 1.2 มาสนุกกบัเกมสแ์รงลพัธ ์ 
                            กนัเถอะ  
 

                             เชือกเสน้ใหญ่  2   เสน้   
 

                              1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นทีม A และ ทีม B 
                              2. ใหน้กัเรียนแข่งขนัชกัเยอ่กนัโดยครูก าหนดสถานการณ์ใหด้งัต่อไปน้ี 
                                    2.1 สถำนกำรณ์ที่ 1 ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มละ 2  คน ดึงเชือกที่
มดัติดอยูก่บักล่องใบใหญ่ลากเขา้เสน้ชยัในเวลาที่ก  าหนด แลว้บนัทึกผล 
                                    2.2 สถำนกำรณ์ที่ 2 ใหน้กัเรียนลงแข่งขนัชกัเยอ่โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหมี้ผูเ้ล่นจ านวนไม่เท่ากนั เช่น ใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  ส่วนทีม B มีผู ้
เล่นจ านวน  5  คน จากนั้นท าการแข่งขนั แลว้บนัทึกผล 
                                    2.3 สถำนกำรณ์ที่ 3 ใหน้กัเรียนลงแข่งขนัชกัเยอ่ โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหมี้ผูเ้ล่นจ านวนไม่เท่ากนั เช่นใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  ส่วนทีม B มีผู ้
เล่นจ านวน  15  คน จากนั้นท าการแข่งขนั แลว้บนัทึกผล                
                                   2.4 สถำนกำรณ์ที่ 4 ใหน้กัเรียนลงแข่งขนัชกัเยอ่ โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหมี้ผูเ้ล่นจ านวนเท่ากนั เช่นใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  ส่วนทีม B มีผู ้
เล่นจ านวน  10  คน จากนั้นท าการแข่งขนั แลว้บนัทึกผล 
                               3. ร่วมกนัอภิปรายเพือ่สรุปผลการทดลองจากการเล่นเกมส์ 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

จุดประสงค ์

ค าช้ีแจง 

อุปกรณ์ 

วธีิเล่นเกมส์ 



แบบบันทึกกจิกรรมที่ 1.2 
มำสนุกกบัเกมส์แรงลัพธ์กนัเถอะ 
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ล าดบั
ที่ 

รายการแข่งขนั ผลการทดลองเล่นเกมส์ 
เวลาที่ใช ้ ทีมที่ชนะ 

1 ดึงเชือกที่มดัติดอยูก่บักล่องใบ
ใหญ่ลากเขา้เสน้ชยั 

  

 
             

 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

ล าดบั
ที่ 

รายการแข่งขนั ผลการทดลองเล่นเกมส์ 
ทิศทางของแรง ทีมที่ชนะ 

2 ใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  
ส่วนทีม B มีผูเ้ล่นจ านวน  5  คน 

  

3 ใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  
ส่วนทีม B มีผูเ้ล่นจ านวน  15  คน 

  

4 ใหท้ีม A มีจ  านวนผูเ้ล่น 10 คน  
ส่วนทีม B มีผูเ้ล่นจ านวน  10  คน 

  

ตารางบนัทึกผลการทดลอง ที่ 1

ทดลอง 

ตารางบนัทึกผลการทดลอง ที่ 2
ทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 



แบบฝึกกจิกรรมที่ 1.2 
เร่ือง  แรงลพัธ์ 
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                       ใหน้กัเรียนตอบค าถามใหถู้กตอ้ง (คะแนนเตม็ 20 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน)     
 
1.แรง หมายถึง
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2.การป่ันรถจกัรยาน เป็นการออกแรงที่ท  าใหว้ตัถุเป็นเช่นไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.แรงลพัธ์ หมายถึง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4.เม่ือมีแรง 2 แรง มากระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั ผลลพัธข์องแรงทั้งสองจะท าให้วตัถุ
เคล่ือนที่อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.เม่ือมีแรง 2 แรง กระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้มแรงไปทางขวามีคา่มากกวา่แรงไป
ทางซา้ยผลลพัธข์องแรงทั้งสองจะท าให้วตัถุเคล่ือนที่อยา่งไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
6.การเล่นชกัเยอ่ เก่ียวขอ้งกบัแรงลพัธท์ี่เกิดจากแรงลพัธห์ลายแรงอยา่งไร 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

ค าช้ีแจง 



ซา้ย 

ซา้ย 

ซา้ย 
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7. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั........................และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุ................................... 
8. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั........................และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุ.................................... 
9. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั........................และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุไปดา้น........................ 
10.ใหย้กตวัอยา่งการน าแรงลพัธม์าใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  2 ตวัอยา่ง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

วตัถุ 
         แรง 55 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 100 นิวตนั   

วตัถุ 
         แรง 50 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 50 นิวตนั   

วตัถุ 
 

        แรง 100 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 90 นิวตนั   
        แรง 200 นิวตนั 

  



ใบควำมรู้ที่ 1.3 
สะเต็มศึกษำ (STEM  Education ) 
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สะเต็มศึกษำ 
Science   Technology   Engineering   Mathematices   Education 

(STEM  Education) 
                สะเต็มศึกษำ (STEM  Education)  เป็นการจดัการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเนน้การน าความรู้ไปใชใ้น
การแกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวติ และการท างาน 

                ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการความรู้วิชาการ   4  
วชิาหลกัเขา้ดว้ยกนั คือวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี   วศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

                 S:Science 

                ความรู้ ความเข้าใจ ส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้ นในธรรมชาติ สามารถเช่ือมโยงความ
เก่ียวเน่ืองเน้ือหาระหว่างรายวิชาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถคน้หา
ความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ จนไดท้ฤษฎีต่างๆที่เช่ือถือได ้

                  T: Technology 

                   ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถการเลือกใช้วสัดุที่มีความเหมาะสมมา
ประดิษฐ ์คิดคน้โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีพฒันาผลผลิตเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ที่จ  าเป็นของมนุษย ์รวมทั้งการจดัการสารสนเทศ 

                  E:Engineering 

                  ความเขา้ใจในการพฒันาหรือการไดม้าของเทคโนโลย ีโดยการประยกุตค์วามรู้ 
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อผลิตส่ิงต่างๆที่พฒันา
คุณภาพชีวติ 

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
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                M:Mathematices 

                ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ใหเ้หตุผลและประยกุตแ์นวคิดทางคณิตศาสตร์ 
อาทิ การเรียนรู้จ านวน ตัวเลข ความสัมพนัธ์ การเปรียบเทียบ เพื่อน ามาอธิบายและ
แกปั้ญหาต่างๆ รวมทั้งช่วยในการวนิิจฉยัและการตดัสินใจที่ดี 

                โดยมีกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม(Engineering Design Process) 
ทั้ งหมด  6 ขั้นตอนเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบและวางแผนแก้ปัญหาแนวสะเต็ม 
ดงัต่อไปน้ี 

กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) 

 

 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

ขั้นตอน กระบวนกำร 

1.ระบุปัญหำ (Problem 
Identification) 

เป็นการท าความเขา้ใจปัญหาหรือความทา้ทาย วเิคราะห์เงื่อนไข
หรือขอ้จ ากดัของสถานการณ์ปัญหา เพือ่ก าหนดขอบเขตของ
ปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา 

2.รวบรวมข้อมูลและ
แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำ (Related 
Information Search) 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการแกปั้ญหาและประเมิน
ความเป็นไปได ้ขอ้ดีและขอ้จ ากดั 

3.ออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำ (Solution 
Design) 

เป็นการประยกุตใ์ชข้อ้มูลและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งเพือ่การ
ออกแบบช้ินงานหรือวธีิการในการแกปั้ญหา โดยค านึงถึง
ทรัพยากร ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขตามสถานการณ์ที่ก  าหนด 

4.วำงแผนและ
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ 
(Planning and 
Development) 

เป็นการก าหนดล าดบัขั้นตอนของการสร้างช้ินงานหรือวธีิการ 
แลว้ลงมือสร้างช้ินงานหรือพฒันาวธีิการเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหา 
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                    กำรวเิครำะห์เพ่ือถอดควำมรู้ทั้ง 4 ด้ำนของวทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ 

เทคโนโลย ีและวศิวกรรมศำสตร์ 
ยกตวัอยา่งเช่น 

สถำนกำรณ์ 

 

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

 

ขั้นตอน กระบวนกำร 

5.ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไข
วิธีกำรแก้ปัญหำหรือ
ช้ินงำน (Testing, 
Evaluation and 
Design Improvement) 

เป็นการทดสอบและประเมินการใชง้านของช้ินงานหรือวธีิการ 
โดยผลที่ไดอ้าจน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมที่สุด 

6.น ำเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำ ผลกำร
แก้ปัญหำหรือช้ินงำน 
(Presentation) 

เป็นการน าเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแกปั้ญหาของการสร้าง
ช้ินงานหรือการพฒันาวธีิการ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและไดข้อ้เสนอแนะ
เพือ่การพฒันาต่อไป 

                  
                  นกัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์ปัญหาจากเหตุการณ์ที่โรงอาหารแห่งหน่ึงมี
แมลงวนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าใหโ้รงอาหารสกปรกและก่อใหเ้กิดโรคมากมาย จึง
ตอ้งการวธีิการที่ท  าใหแ้มลงวนัหมดไปจากโรงงานอาหาร 
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                จากสถานการณ์นกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์เพือ่ถอดความรู้ที่เก่ียวขอ้งตามแนวคิด 
STEM Education ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดย
เขียนลงในแผนภาพต่อไปน้ี 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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วทิยาศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ 
 

วศิวกรรมศาสตร์ 
 

เทคโนโลย ี
 

เคร่ืองดกัแมลงวนั 

-ส่ิงมีชีวติและกบัส่ิงแวดลอ้ม 

-การด ารงชีวติของแมลงวนั 

-วสัดุ สาร แรง และพลงังาน 

-การวดัและเรขาคณิต 
-การวเิคราะห์ขอ้มูลและความ  

  น่าจะเป็น 

- ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
- เงิน 

- เวลา 

-ออกแบบและวางแผน
แกปั้ญหาตามขั้นตอนกระบวน

ออกแบบเชิงวศิวกรรม 
 

  -การติดต่อส่ือสารและการคน้หา 

    ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต 
  -การน าวสัดุมาใชส้ร้างช้ินงาน 



ใบกจิกรรมที่ 1.3 
นั่งร้ำน MODEL 
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                             ออกแบบและวางแผนแกปั้ญหาตามแนวสะเตม็ศึกษาได ้

                              
                           ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัใบกิจกรรมที่ 1.3 นัง่ร้านMODEL                      
                   
 
                             
ล ำดับ
ที่ 

รำยกำร จ ำนวน/กลุ่ม 

1 ไมจ้ิ้มฟัน  2  กล่อง 
2 ดินน ้ ามนั 3 กอ้น 

 
 
 

                                         
                   1.นกัเรียนแบ่งกลุ่มจ านวนนกัเรียนกลุ่มละไม่เกิน 5 คน 
                   2. นกัเรียนช่วยกนัออกแบบและวางแผนแกปั้ญหาตามแนวสะเตม็ศึกษา จาก
อุปกรณ์ที่ครูมีใหใ้นตะกร้า และร่วมกนัออกแบบบนัทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.3 นัง่ร้าน
MODEL 
                    3. นกัเรียนออกแบบและสร้างช้ินงานนัง่ร้าน MODEL  โดยครูก าหนด
สถานการณ์ใหน้กัเรียนออกแบบและวางแผนแกปั้ญหาตามแนวสะเตม็ศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

จุดประสงค ์

ค าช้ีแจง 

อุปกรณ์ 

วธีีด าเนินกิจกรรม 
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                     4.น าเสนอผลงานร่วมกนัสรุปอภิปราย 
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                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

สถำนกำรณ์ 

ปัญหำ/เง่ือนไข (Condition) 

                 ในการสร้างตึกที่มีขนาดสูงๆโครงสร้างชัว่คราวที่ใชใ้นงานก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมเพือ่ใหเ้ป็นฐานในการท างานบนที่สูงซ่ึงนัง่ร้านจะถูกร้ือถอนออกภายหลงั
จากเสร็จการก่อสร้างหรือซ่อมแซมงานดงันั้นเพือ่หาวธีิที่จะสร้างนัง่ร้านที่ใชใ้นงาน
ก่อสร้างซ่อมแซมเพือ่ใหเ้ป็นฐานในการท างานผูรั้บผดิชอบตอ้งออกแบบนัง่ร้านที่มี
ความแขง็แรงและรองรับน ้ าหนกัในการก่อสร้างได ้
โจทย์ / ท้ำทำย (Challenge) 
                  ภารกิจของเราในวนัน้ี นกัเรียนเป็นวิศวกรออกแบบและทดสอบนัง่ร้าน
เพือ่ใหช่้างไดใ้ชง้านซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียนสูง สามชั้น (15  เซนติเมตร)  โดย
นัง่ร้านที่สร้างขึ้นจะตอ้งมี 3 ระดบัเพือ่ให้ช่างท างาน และนัง่ร้านจะตอ้งมีความแขง็แรง
สามารถรับน ้ าหนกัที่ชั้นบนสุดไดอ้ยา่งนอ้ย 330  กรัม (ดินน ้ ามนั 2 กอ้น) โดยที่นัง่ร้าน
ไม่ยบุตวัลง โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
                 1. นัง่ร้านไม่ยดึติดกบัพื้นสามารถยา้ยที่ได ้
                 2. ความสูงอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตร 
                 3. มีอยา่งนอ้ย 3 ระดบั 
                 4. ลดน ้ าหนกัของดินน ้ ามนัอยา่งนอ้ย 2 กอ้น  
 
 
 

 



แบบบันทึกกจิกรรมที่ 1.3 
นั่งร้ำนMODEL   
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วนัที่.........................เดือน..................................................................พ.ศ........................ 
สมำชิกในกลุ่ม 

1. ช่ือ.............................................................................ชั้น......................เลขที่............ 
2. ช่ือ.............................................................................ชั้น......................เลขที่............ 
3. ช่ือ.............................................................................ชั้น......................เลขที่............ 
4. ช่ือ.............................................................................ชั้น......................เลขที่............ 
5. ช่ือ.............................................................................ชั้น......................เลขที่............ 

1.ใหน้กัเรียนออกแบบนัง่ร้านMODEL  จากวสัดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไวใ้ห้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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ตำรำงบันทึกผลกำรทดลองประสิทธิภำพของน่ังร้ำนMODEL 
       

ล าดบั
ที่ 

นัง่ร้านMODEL  
ของสมาชิกกลุ่ม 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

รับน ้ าหนกั 
(กรัม) 

ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น 

      
      
      
      
      
      
      

 
สรุปผลกำรทดลอง 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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2.ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมความคิดในการสร้างช้ินงานโดยใชก้ระบวนการ 
    ออกแบบเชิงวศิวกรรม (Engineering Design Process) ดงัต่อไปน้ี  

 
 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 

 

ขั้นตอน กระบวนกำร 

1.ระบุปัญหำ (Problem 
Identification) 

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
2.รวบรวมข้อมูลและ
แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำ (Related 
Information Search) 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
3.ออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำ (Solution 
Design) 

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
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ขั้นตอน กระบวนกำร 

4.วำงแผนและ
ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ 
(Planning and 
Development) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
5.ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไข
วิธีกำรแก้ปัญหำหรือ
ช้ินงำน (Testing, 
Evaluation and 
Design Improvement) 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
6.น ำเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำ ผลกำร
แก้ปัญหำหรือช้ินงำน 
(Presentation) 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
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3.ใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์เพือ่ถอดความรู้ที่เก่ียวขอ้งตามแนวคิด STEM Education    
   ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผา่นกิจกรรมสะเตม็ 
    ศึกษา เร่ือง นัง่ร้านMODEL โดยเขียนลงในแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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วทิยาศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์ 
 

วศิวกรรมศาสตร์ 
 

เทคโนโลย ี
 

นัง่ร้านMODEL 
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4.นกัเรียนคิดวา่นัง่ร้านMODELที่นกัเรียนสร้างขึ้นมีจุดอ่อนหรือจุดที่ควรปรับปรุงใดบา้ง  
    เพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  
5.ขอ้เสนอแนะของนกัเรียนต่อนัง่ร้านโมเดลที่จะพฒันาต่อไปในอนาคตคอื 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
6.ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการจดัการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษาคือ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................  

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
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แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา 
เร่ือง แรงลพัธ์ 

 
ค ำช้ีแจง     1. แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
                      จ  านวน 10 ขอ้  ขอ้ละ 1 คะแนน  คะแนนเตม็ 10 คะแนน ใชเ้วลา 10 นาที 
                  2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุด แลว้ท าเคร่ืองหมาย (X)  ลงใน 
                       กระดาษค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

  1.   แรงที่เกิดจากการรวมหรือการหกัลา้งกนัของแรง เรียกวา่อะไร 
  ก.   แรงลพัธ์    ข.   แรงพยงุตวั 
  ค.   แรงโนม้ถ่วง    ง.   แรงเสียดทาน 
 2.   แรงสองแรงที่มีทิศทางเดียวกนั จะมีแรงลพัธ์ก่ีแรง  
  ก.   1 แรง     ข.   2 แรง 
  ค.   3 แรง     ง.   4 แรง 
 3.   แรงมีหน่วยเป็นอะไร 
       ก.   ฟุต      ข.   เมตร 
   ค.   นิวตนั     ง.   เซนติเมตร 
4.   ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของแรงลพัธ์ 
  ก.   ท  าลูกดอกยาง    ข.   ท  าระหดัวดิน ้ า 
          ค.   ท  ากระถางดอกไมแ้บบแขวน    ง.    ท  าที่ใส่รองเทา้สเก็ต 
 5.   ถา้ใหว้วั 2 ตวั เทียมเกวียนขนขา้วสาร จะเกิดแรงลพัธก่ี์แรง 
    ก.   1 แรง     ข.   2 แรง 
    ค.   3 แรง      ง.   4 แรง 
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  6.   จากภาพให้เรียงล าดบัแรงลพัธท์ี่มีค่ามากทีสุ่ด ไปหาแรงลพัธท์ี่มีค่านอ้ยที่สุด 
            
 
             
             ก.  1     2     3    4                                             ข.   2     3     4     5   
             ค.  3     4     1    2                                             ง.    4     1     2     3                                                       
 7.   ขอ้ใด จะเกิดขนาดของแรงลพัธม์ากที่สุด 
  ก.   เด็ก 2 คน ช่วยกนัเขน็ลงั      ข.   เด็ก 3 คน ช่วยกนัเขน็ลงั 
  ค.   เด็ก 5 คน ช่วยกนัเขน็ลงั      ง.   เด็ก 7 คน ช่วยกนัเขน็ลงั 
 8.   การออกแรงกระท าต่อวตัถุเพยีงหน่ึงแรง วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางใด 
  ก.   ทิศทางตรงกนัขา้มกบัแรง      ข.   ทิศทางเดียวกบัแรง 
  ค.   ทิศทางสวนกบัแรง       ง.   ทิศทางใดก็ได ้
      9. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
   ก.   130  นิวตนั วตัถุเคล่ือนที่ไปทางซา้ย    
          ข.     30  นิวตนั  วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางซา้ย 
  ค.   130   นิวตนั วตัถุเคล่ือนทีไ่ปทางขวา   
          ง.      30   นิวตนั วตัถุเคล่ือนที่ไปทางขวา 
    10.   ถา้มีแรง  6  นิวตนั และแรง 8 นิวตนั กระท าต่อโตะ๊ในทิศทางเดียวกนั แรงลพัธจ์ะมี 
            ค่าเท่าใด  
  ก.   2  นิวตนั               ข.   12  นิวตนั 
  ค.   14  นิวตนั           ง.   48   นิวตนั 
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วตัถุ 
         แรง 80 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 50 นิวตนั   
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เฉลยใบกจิกรรมที่ 1.1 
เร่ือง แรงที่กระท ำต่อวตัถุ 

 

                                 
                                       1.อธิบายแรงที่กระท าต่อวตัถุได ้  
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3. ใหน้กัเรียนสงัเกตภาพ กิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติประจ าวนั ที่เก่ียวขอ้งกบัแรงที่กระท าต่อวตัถุ  

4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปราย เก่ียวกบัแรงที่กระท าต่อ
วตัถุแต่ละภาพกิจกรรม (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

 

ค ำช้ีแจง 

ภาพที่ 1 การออกแรงเขน็รถ ภาพที่ 2 การออกแรงฉีกกระดาษ 

ภาพที่ 3 มา้ออกแรงเขน็รถ ภาพที่ 4  การออกแรงเตะฟุตบอล 

จุดประสงค ์
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1. จาก ภาพที่ 1 การออกแรงเขน็รถ เม่ือออกแรงกระท าต่อวตัถุ วตัถุมีการเปล่ียนแปลง         
    อยา่งไร 
......................................รถประจ าทางเคล่ือนที่ไปตามแรงผลกั............................................ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. จากภาพที่ 2 การออกแรงฉีกกระดาษ เม่ือออกแรงฉีกกระดาษ กระดาษจะมีการ 
    เปล่ียนแปลงรูปร่างอยา่งไร 
...........................................กระดาษเปล่ียนแปลงรูปร่างไปจากเดิม...................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3. จากภาพที่ 3 มา้ออกแรงเขน็รถ เม่ือมา้ออกแรงเขน็รถ รถมา้จะมีการเคล่ือนที่อยา่งไร 
............................................รถมา้ประจ าทางเคล่ือนที่ไปตามแรงของมา้............................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. จากภาพที่ 4 การออกแรงเตะฟุตบอล นกักีฬาฟุตบอลท าใหลู้กบอลเคล่ือนทีอ่ยา่งไร 
...........................................ฟุตบอลเคล่ือนที่ไปตามแรงเตะ.................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5. การออกแรงกระท าต่อวตัถุ ท  าใหว้ตัถุเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
............................ท  าให้วตัถุเกิดการเคล่ือนที่ เปล่ียนทิศทางการเคล่ือนที ่ และเปล่ียนรูปร่าง
ไปจากเดิม.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

                                                    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แนวสะเตม็ศึกษา เร่ือง แรงและความดนั เล่มที่ 1 แรงลพัธ์  
                                                                                                                                                  โดย นางสาวสุภาวดี  ค  าภาทู 
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     41 
 
 
 
 
 
                       ใหน้กัเรียนตอบค าถามใหถู้กตอ้ง (คะแนนเตม็ 20 คะแนน ขอ้ละ 2 คะแนน)     
 
1.แรง หมายถึง 
.................ส่ิงที่สามารถท าใหว้ตัถุเคล่ือนที่หรือท าใหว้ตัถุที่ก  าลงัเคล่ือนที่มีความเร็ว
เพิม่ขึ้นหรือชา้ลง หรือเปล่ียนการเคล่ือนที่ของวตัถุได.้......................................................... 
............................................................................................................................................... 
2.การป่ันรถจกัรยาน เป็นการออกแรงที่ท  าใหว้ตัถุเป็นเช่นไร 
............ป่ันรถจกัรยานออกแรงท าใหว้ตัถุเคล่ือนที่มีทิศทางไปตามแรงที่มากระท า............... 
3.แรงลพัธ์ หมายถึง 
............................ผลลพัธข์องการออกแรงหลายแรงที่กระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนัจะมี
ค่าเท่ากบัการรวมแรงเป็นแรงเดียว......................................................................................... 
4.เม่ือมีแรง 2 แรง มากระท าต่อวตัถุในทิศทางเดียวกนั ผลลพัธข์องแรงทั้งสองจะท าให้วตัถุ
เคล่ือนที่อยา่งไร 
.............................. แรงลพัธท์ี่ไดจ้ะเท่ากบัผลรวมของแรงทั้งสองแรง ท าใหว้ตัถุเคล่ือนที่
ไปในทิศทางเดียวกบัแรงที่มากระท า.................................................................................. 
5.เม่ือมีแรง 2 แรง กระท าต่อวตัถุในทิศทางตรงกนัขา้มแรงไปทางขวามีคา่มากกวา่แรงไป
ทางซา้ยผลลพัธข์องแรงทั้งสองจะท าให้วตัถุเคล่ือนที่อยา่งไร 
................แรงลพัธก์็คือแรงหักล้ำงกันระหวา่งแรงกระท า  2 แรงนั้นโดยวตัถุจะเคล่ือนที่ไป
ในทิศทางซา้ย....................................................................................................................... 
6.การเล่นชกัเยอ่ เก่ียวขอ้งกบัแรงลพัธท์ี่เกิดจากแรงลพัธห์ลายแรงอยา่งไร 
..................การเล่นชกัเยอ่เม่ือมีแรงมากระท าหลายแรงโดยมีทิศทางตรงขา้มกนัส่งผลให้
เกิดแรงลพัธข์ึ้นและจะเคล่ือนที่ไปตามแรงที่มากกวา่........................................................ 
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ค าช้ีแจง 



ซา้ย 

ซา้ย 

ซา้ย 
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7. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั....45  นิวตนั....และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุ..เคล่ือนที่ไปทางซา้ย... 
8. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั....0  นิวตนั...และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุ.วตัถุหยดุน่ิงไม่เคล่ือนที.่ 
9. จงหาแรงลพัธ์ 
 
 
 
 
 
แรงลพัธมี์ค่าเท่ากบั...210  นิวตนั...และทิศทางการเคล่ือนที่ของวตัถุ..เคล่ือนที่ไปทางขวา... 
10.ใหย้กตวัอยา่งการน าแรงลพัธม์าใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั  2 ตวัอยา่ง 
........................พจิารณาค าตอบของนกัเรียน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิของครูผูส้อน.................. 
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วตัถุ 
         แรง 55 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 100 นิวตนั   

วตัถุ 
         แรง 50 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 50 นิวตนั   

วตัถุ 
 

        แรง 100 นิวตนั 

  

ขวา 

แรง 90 นิวตนั   
        แรง 200 นิวตนั 
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เฉลยแบบทดสอบ 

เล่มที่ 1  เร่ือง แรงลพัธ์ 

ขอ้ 1.   ก 

ขอ้ 2.   ข 

ขอ้ 3.   ค 

ขอ้ 4.   ค 

ขอ้ 5.   ข 

ขอ้ 6.   ค 

ขอ้ 7.   ง 

ขอ้ 8.   ข 

ขอ้ 9.   ง 

ขอ้ 10.  ก 



 
 



 


