รายละเอียดการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง สสวท.
ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ชื่อกิจกรรม บูมเมอแรงกระดาษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

สาระสาคัญ
เมื่อบูมเมอแรงถูกขว้างออกไป มันจะหมุนไปข้างหน้า ความเร็วของปีกบนและปีกล่างเท่ากัน แต่เมื่อบวก
ความเร็วที่พุ่งไปข้างหน้า อากาศ จะไหลผ่านปีกบนมากกว่าปีกล่าง เกิดแรงยกบนปีกด้านล่าง ทาให้บูมเมอแรง
ยกตัวลอยขึ้น และยังมีแรงกระทาที่ทาให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม และวกกลับมาที่จุดเริ่มต้นได้
การสร้างบูมเมอแรงกระดาษอาศัยหลักการวัด รูปทรงเรขาคณิต และมุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัว
บูมเมอแรง
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน ออกแบบ สร้างต้นแบบ และแบบจาลอง
ของสิ่งของบูมเมอแรงได้
ตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 4.1
ม.3/1
อธิบายความเร่งและ
ผลของแรงลัพธ์ที่ทาต่อ
วัตถุ

คณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 2.1
ม.3/4
ใช้การคาด คะเน
เกี่ยวกับการวัดใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม

คอมพิวเตอร์
ออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1
มาตรฐาน ง 2.1
ม.3/2
ม.3/4
สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
วิธีการ ตาม กระบวนการ
สร้างชิ้นงานจาก
เทคโนโลยี อย่างปลอดภัย
จินตนาการหรืองาน ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
ที่ทาในชีวิตประจาวัน เป็นภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การ
ตามหลักการทา
สร้างต้นแบบ และ
แบบจาลองของสิ่งของ
โครงงานอย่างมี
เครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
จิตสานึกและ ความ
ความคิดของวิธีการเป็น
รับผิดชอบ
แบบจาลองความคิดและ
การรายงานผล

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แรง (force) เป็นสิ่งที่ทาให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิง่ ได้ แรงสามารถเปลี่ยน
ความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทาให้วตั ถุเกิดความเร่ง การออกแรงกระทาต่อวัตถุอาจทาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือวัตถุ
อาจไม่เคลื่อนที่ เนื่องจากมีแรงย่อยอื่นมาร่วมกระทา ทาให้เกิดการหักล้างของแรงในปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้นวัตถุที่จะ
เคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงลัพธ์ที่มากระทาต่อวัตถุ
คณิตศาสตร์
การวัด คือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่ง เช่นความยาวหรือมวล และเกี่ยวข้องกับ
หน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากล เครื่องมือที่ใช้วัด การประมาณความยาวหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการทราบ
การบอกค่าประมาณของปริมาณของสิ่งต่างๆ โดยไม่ได้วัดจริง เรียกว่า การคาดคะเน
เทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการออกแบบและเทคโนโลยี)
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบมีหน้าที่สาคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ อานวยความสะดวกในการเขียน
แบบ (drafting) ของชิ้นงาน ที่ต้องการบนจอภาพ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ จะตัดความยุ่งยากในการเขียน
แบบบนกระดาษด้วยมือ ซึ่งเป็นงานที่ละเอียด ต้องการความสามารถสูง และกินเวลานานออกไป ทั้งนี้คอมพิวเตอร์
สามารถแสดงภาพบนจอจากข้อมูลที่ผู้ออกแบบป้อนให้เป็นภาพ ทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ตามต้องการ ภาพใน
ระบบ ๒ มิติ หรือ ๓ มิตินี้ เกิดขึ้นจากการมองชิ้นงานจากทิศทางที่แตกต่างกัน คอมพิวเตอร์สามารถออกแบบได้ทุก
ชนิด ตั้งแต่แบบอาคาร แบบบ้านที่อยู่อาศัยขนาดสะพาน รถยนต์ เครื่องบิน วงจรไฟฟ้า ของเล่น ตลอดจนแบบ
โฆษณาต่างๆ

ผังมโนทัศน์
ชื่อกิจกรรม บูมเมอแรงกระดาษ

แรงยก แรงกระทา การเคลื่อนที่

S : วิทยาศาสตร์
หลักการวัด
รูปทรงเรขาคณิต
และมุม

M.............................................................
: คณิตศาสตร์ T : เทคโนโลยี

การออกแบบรูปร่าง
บูมเมอแรง

E : วิศวกรรมศาสตร์

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

จุดประสงค์
1.อธิบายความหมายของแรง และความสัมพันธ์ของแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้
2.สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์การวัด และหน่วยการวัด และการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นงานได้
วัสดุอุปกรณ์
1.กระดาษสี
2.ไม้บรรทัด
3.กรรไกร
4.ดินสอ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.เปิดวีดิโอการขว้างมุมเมอแรงให้นักเรียนดู และช่วยกันอภิปรายว่าบูมเมอแรงสามารถลอยอยู่บนอากาศ
และหมุนกลับมาได้อย่างไร ( 10 นาที )
2.ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เพื่อสร้างบูมเมอแรง โดยครูสอนพับตามขั้นตอน ( 20 นาที )
3.ให้นักเรียนจับคู่กันเพื่อทดสอบการขว้างบูมเมอแรง และจดบันทึกลงในตาราง (20 นาที )
ครั้งที่

ศอกทามุม องศา
0

45

90

--------------

หมาย
เหตุ
-----------

1.
2.
3.
4.
5.
4.ให้นักเรียนปรับแต่งรูปแบบของบูมเมอแรงเพื่อแข่งขันขว้างบูมเมอแรง ให้โดนสิ่งของที่กาหนดไว้ 3 ชิ้น
ระยะห่าง 3 เมตร สามารถขว้างได้ 5 ครั้ง ทีมใดโดนสิ่งของครบทั้ง 3 ชิ้น ถือเป็นผู้ชนะ ( 30 นาที )
5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผล ( 10 นาที )
การวัดผลประเมินผล
1. แบบประเมินชิ้นงาน(รายกลุ่ม)
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.วีดีโอการขว้างบูมเมอแรง
ข้อเสนอแนะ
1.อาจให้นักเรียนทดลองใช้วัสดุอื่นแทนกระดาษ หรือใช้กระดาษที่มีความหนาต่างๆกัน
2.อาจนาบูมเมอแรงรูปแบบอื่นๆ มาให้นักเรียนดูเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

ตารางบันทึกการขว้างบูมเมอแรง
ให้นักเรียนบันทึกผลการขว้างบูมเมอแรงลงในตารางตามความเป็นจริง
ตัวอย่าง
ครั้งที่
ศอกทามุม องศา
0
45
90
-------------1.
ไม่วกกลับมา
วกกลับมา
ไม่วกกลับมา
ตกเลยไปไกล
เล็กน้อย
ตกเลยไปไกล
2.
3.

ครั้งที่
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45

ศอกทามุม องศา
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1.

2.

3.

4.

5.

ลงชื่อ.................................................................ผู้ขว้าง

ลงชื่อ..............................................................ผู้บันทึก

แบบประเมินชิ้นงานบูมเมอแรงกระดาษ (รายกลุ่ม)
ชื่อกลุ่ม..................................................................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน
1.ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน
-ชิ้นงานออกมาตามแบบที่กาหนด ไม่บิด
เบี้ยว
-มีความสวยงาม แข็งแรง
2.ความแม่นยาและทักษะการขว้าง
3.ความคิดสร้างสรรค์
- สามารถสร้างบูมเมอแรงรูปแบบใหม่โดย
ประยุกต์จากหลักการเดิม
รวม
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

รายละเอียดการจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
1. รายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะให้ สสวท. จัดเตรียม
ลาดับ
รายการวัสดุ-อุปกรณ์
1. กระดาษสีสองหน้า A4 120 แกรม
2. กรรไกร
3. คัตเตอร์
4. ไม้บรรทัด
5. ดินสอ
หมายเหตุ กรุณาระบุขนาด รุ่น เบอร์ ของวัสดุ-อุปกรณ์ด้วย (ถ้ามี)
2. รายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะจัดหาเอง
ลาดับ
รายการวัสดุ-อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จานวน
50 แผ่น
10 ด้าม
10 ด้าม
10 อัน
10 ด้าม

จานวน

หมายเหตุ
1. ศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณในการซื้อวัสดุ -อุปกรณ์สาหรับใช้ในการอบรมทั้งหมด
ไม่เกินศูนย์ละ 500 บาท (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ที่ สสวท. จัดเตรียมให้และที่ท่านจัดหาเองคิดราคารวมกัน ไม่เกิน 500
บาท สาหรับใช้ในการอบรมครู 8 กลุ่ม)
2. ในกรณีที่ท่านจะจัดหาเองและต้องการเบิกค่าวัสดุจะต้องนาใบเสร็จจากร้านค้าซึ่งเป็นใบเสร็จ ที่มี
การคานวณภาษี 7% ด้วยแล้ว หรือเป็นใบเสร็จที่มีชื่อและที่อยู่ของร้านค้าปรากฏอย่างชัดเจนอยู่บนใบเสร็จ โดยระบุ
ชื่อและที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน ดังนี้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-4-000-165-63-3

