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มาตรฐานการเรียนรู ้ 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดารงชีวิต การเปลี;ยนรูปพลงังาน ปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและสิ;งแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ 

สื;อสารสิ;งที;เรียนรู้และนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตวัชีBวดั  

อธิบายงาน พลงังานจลน์ พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง กฎการอนุรักษพ์ลงังาน และความสัมพนัธ์ ระหว่างปริมาณ

เหล่านีB  รวมทัBงนาความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

1. สาระสาคญั  

พลงังานจลน ์(kinetic energy) คือ พลงังานที;เกี;ยวขอ้งกบัการเคลื;อนที;ของวตัถุ  

พลงังานศกัย ์(potential energy) คือ พลงังานในวตัถุ ที;เกิดขึBนจากตาแหน่งของวตัถุโดยพลงังาน ศกัยข์อง

วตัถุที;อยู่สูงจากระดบัอา้งอิง เรียกว่า พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง (gravitational potential energy) และ พลงังาน

ศกัยที์;เกี;ยวขอ้งกบัสภาวะการอดัตวัหรือขยายตวัของวตัถุที;มีความยืดหยุน่ (elastic potential energy) เรียกว่า 

พลงังานศกัยย์ืดหยุน่  

2. สาระการเรียนรู/้ เนืBอหา  

งานมีความเกี;ยวขอ้งกบัพลงังาน โดยพลงังานเป็นปริมาณที;บ่งบอกถึงความสามารถในการทางาน และ

พลงังานสามารถเปลี;ยนรูปจากพลงังานรูปหนึ;งไปเป็นพลงังานอีกรูปหนึ;งได ้โดยสามารถศึกษาการ เปลี;ยน

รูปของพลงังานไดจ้ากการทากจิกรรมพลงังานจากการตกของวตัถุ  



โดยเมื;อมีแรงมากระทาให้วตัถุเคลื;อนที; จะทาให้เกิดพลงังานจลน์ ใชสั้ญลกัษณ ์Ek E =1mv2 

2 

เมื;อกาหนดให้ Ek แทนพลงังานจลนข์องวตัถุ หน่วยเป็น จลู (J) m แทน มวลของวตัถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 

(kg) 

v แทน อตัราเร็วของวตัถุ มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) 

นอกจากนีB  วตัถุจะมีพลงังานศกัย ์(potential energy) ใชสั้ญลกัษณ์ E p ซึ;งเกิดขึBนจากตาํแหน่งของ  

วตัถุ โดยเมื;อมีแรงโนม้ถ่วงมากระทาต่อวตัถุที;อยู่สูงจากระดบัอา้งอิง จะเกิดพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง 

(gravitational potential energy)  

Ep =mgh 
E p คือ พลงังานศกัยโ์นม้ถ่วง มีหน่วยเป็นจูล (J) 

m คือ มวลของวตัถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) 

g คือ ความเร่งเนื;องจากแรงโนม้ถ่วงของโลก มีค่าเท่ากบั 9.8 หรือประมาณ 10 

มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที2 (m/s2) 

h คือ ความสูงวดัจากตาแหน่งอา้งอิง หน่วยเป็น (m) 

และนิวตนัเมตร (Nm) หรือ จูล (J) ซึ;งเป็นหน่วยเดียวกบัหน่วยของงานและมี พลงังานศกัยที์;เกี;ยวขอ้งกบั

สภาวะการอดัตวัหรือขยายตวัของวตัถุที;มีความยืดหยุน่ยืดหยุ่น (elastic potential energy) เรียกว่า พลงังาน

ศกัยย์ืดหยุน่ โดยเรียกผลรวมของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยนี์Bว่า พลงังานกล (mechanical energy) 

 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 

3.1 ดา้นความรู้ (Knowlegde) : เพื;อให้นกัเรียนสามารถ  

3.1.1 อธิบายความหมายของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงได ้

3.1.2 อธิบายประโยชน์ของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยโ์นม้ถ่วงในชีวิตประจาวนัได ้ 

3.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process) : เพื;อให้นกัเรียนสามารถ  



3.2.2 ทาการทดลองไดถู้กตอ้งโดยดจูากผลการทดลอง  

3.2.3 คานวณหาค่าของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยไ◌์ ด ้ 

3.3 ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์: เพื;อให้นกัเรียน  

3.3.1 มีวินยัในการเรียนโดยดูจากพฤตกรรมของนกัเรียนดงันีB  1) ไม่คุยเล่นระหว่างเรียน  

2) ไม่เล่นโทรศพัทมื์อถือขณะเรียน 3.3.2 มีความใฝ่เรียนรู้ในการเรียน  

1) มีอุปกรณก์ารเรียน 

2) มีส่วนร่วมในชัBนเรียน 3) เขา้ชัBนเรียนตรงเวลา  

4. สื;อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้ 

4.1 Power Point เรื;อง พลงังานจากการตกของวตัถุ 

4.2 ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื;อง พลงังานจากการตกของวตัถุ  

4.3 หนงัสือเรียนรายวิชาพืBนฐาน การเคลื;อนที;และแรงในธรรมชาติ  

5. ชิBนงาน/ หลกัฐานการเรียนรูข้องผูเ้รียน  

5.1 ใบกิจกรรมการทดลอง เรื;อง พลงังานจากการตกของวตัถุ  

5.2 สมุดจดบนัทึก  

6. กิจกรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบการสอน: รปู แบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้5E  

กระบวนการจดัการเรียนรู ้

6.1 ขัBนสร้างความสนใจ (Engagement Phase) (10นาที)  

ครูทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน เรื;อง งาน โดยครูถามนกัเรียน ครู : งานในวิชาฟิสิกส์ มีความหมายว่า

อย่างไร  



นกัเรียนควรตอบว่า : การออกแรงกระทาให้วตัถุเคลื;อนที;ไดร้ะยะทางในแนวเดียวกบัแรง ครูถามคาถามเพื;อ

สร้างความสนใจให้เกิดขึBนกบันกัเรียน  

ครู : เมื;อปล่อยยางลบให้เคลื;อนที;ตกลงมาจะมีงานเกิดขึBนไหม 

นกัเรียนควรตอบว่า : มีงานเกดิขึBนโดยเกิดขึBนเนื;องจากมีแรงโนม้ถ่วงของโลกมากระทาให้ยางลบเคลื;อนที; 

ลงสู่พืBนโลกซึ;งมีระยะทางที;วตถุัเคลื;อนที;ในทิศทางเดียวกบัแรงโนม้ถ่วงของโลก  

6.2 ขัBนสารวจและคน้หา (Exploration Phase) (20 นาที) ครูนาเขา้สู่กิจกรรมโดยการถามคาถามกบันกัเรียน

ว่า 

ครู : พลงังานรูปต่างๆ มีความสัมพนัธ์ต่อกนัโดยสามารถเปลี;ยนรูปพลงังานได ้เช่น หลอดไฟฟ้า เปลี;ยนจาก  

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง แลว้ถา้เป็นการปล่อยวตัถุจากที;สูงจะมีการเปลี;ยนพลงังานจากพลงังาน  

ใดเป็นพลงังานใด 

แนวคาตอบของนกัเรียน : นกัเรียนอาจตอบไม่ไดห้รือตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง เนื;องจากเป็นเรื;องที;นกัเรียนยงัไม่  

เคยเรียนมาก่อน 

ครู : ไม่เฉลยคาตอบ ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและหาคาตอบจากการทากจิกรรม จากนัBนครูก็อภิปราย

ร่วมกบันกัเรียนในหัวขอ้ของจุดประสงคก์ารทดลอง สมมติฐานการทดลอง และตวั แปรการทดลอง โดยใช้

โปรแกรม Power Point  

6.2.1 จุดประสงคก์ารทดลอง  

อธิบายพลงังานและปริมาณที;เกี;ยวขอ้งกบัการตกของวตัถุ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร  

6.2.2 สมมติฐานการทดลอง  

เมื;อมวลของวตัถุมีค่ามาก พลงังานของวตัถุจะมีค่ามากตามขนาดของมวลเมื;อระดบัความ สูงของวตัถุมีค่า

มาก พลงังานของวตัถุจะมีค่ามากตามระดบัความสูงนัBน  

6.2.3 ตวัแปรการทดลอง  

1) ตวัแปรตน้ มวลของวตัถุและระดบัความสูงของวตัถุ 2) ตวัแปรตาม พลงังานของวตัถุ  

3) ตวัแปรควบคุม ชนิดของทรายและชนิดของวตัถุ 

6.3 ขัBนอภิปรายและลงขอ้สรุป (Explanation Phase)(40 นาที)  



ครูอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ดงันีB   

1. บนัทึกผลการทดลอง  

1) ลูกเหล็กขนาดและมวลเท่ากนั ตกลงมาจากระดบัความสูงเท่ากนั จมในทรายเท่ากนั หรือเกิด

หลุมทรายลึกเท่ากนั  

2) ลูกเหล็กขนาดเท่ากนัและมวลเท่ากนั ตกลงมาจากระดบัความสูงต่างกนัสองเท่า ลูก เหล็กที;ตก

จากระดบัที;สูงกว่าจมในทรายมากกว่า หรือเกิดหลุมทรายลึกกว่า  

3) ลูกเหล็ก และลูกแกว้หรือลูกพลาสติกขนาดเท่ากนั มวลต่างกนั ตกจากระดบัความสูง เท่ากนั ลูก

เหล็กมวลมากกว่าจมในทรายมากกว่าหรือเกดิหลุมทรายลึกกว่า  

2. สรุปผลการทดลอง 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการทากจิกรรม ตามจดุประสงคก์ารทดลองดงันีB 

1) วตัถุที;ตกจากตาแหน่งที;มีระดบัความสูงมากกว่า มีพลงังานมากกว่าวตัถุที;มีขนาด  

และมวลเท่ากนัแต่ตกจากกระดบัต่ากว่า 

2) วตัถุที;มีขนาดเท่ากนั แต่มีมวลมากกว่า เมื;อตกจากระดบัความสูงเท่ากนั วตัถุที;มวล  

มากกว่าจะมีพลงังานมากกว่า  

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายในประเดน็ต่างๆ เช่น เมื;อปล่อยวตัถุให้เคลื;อนที;ภายใตแ้รงโนม้  

ถ่วงของโลกวตัถุจะเคลื;อนที;ดว้ยความเร่งคงตวั ถา้ปล่อยวตัถุจากระดบัความสูงมากขึBน อตัราเร็วของวตัถุ 

ขณะสัมผสัผิวพืBนจะมีค่ามากขึBนดว้ย เมื;อปล่อยลูกเหล็กที;ระดบัความสูงให้ตกบนผิวทราย พบว่าระดบัความ 

สูงของลูกเหล็กจะมีผลต่อระยะการจมในผิวทราย ถา้ปล่อยลูกเหล็กที;ระดบัความสูงมากขึBน ลูกเหล็กจะจม 

ในผิวทรายมากขึBน และถา้มวลของลูกเหล็กมีค่ามากขึBน จะส่งผลต่อระยะการจมในผิวทรายมากขึBน แสดงว่า 

พลงังานที;เกิดขึBนกบัลูกเหล็กมีความสัมพนัธ์กบัมวลและระดบัความสูงที;ปล่อยลูกเหล็ก โดยเมื;อปล่อยลูก

เหล็กจะมีแรงโนม้ถ่วงของโลกกระทากบัลูกเหล็กให้เกิดการเคลื;อนที; จะทาให้เกิดพลงังาน จลน์ ซึ;งเป็น

พลงังานที;เกิดจากการเคลื;อนที;ของวตัถุ  

6.5 ) ขัBนประเมิน (Evalution Phase) (10 นาท)◌ ี 



ครูประเมินนกัเรียนโดยดูจากการทากิจกรรมของนกัเรียนดงันีB  1.นกัเรียนทาใบงาน ที; 1.1 

2. สมุดบนัทึกการทดลอง 

3. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน  

แบบประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ดา้นความรู ้(Knowledge)  

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  

3  ความถูกตอ้ง 90 % ขึBนไปของคะแนนทัBงหมด  

 

2  

 

 

ความถูกตอ้ง 70-89% ของคะแนนทัBงหมด  

 
1  ความถูกตอ้ง 30-69% ของคะแนนทัBงหมด  

0  ความถูกตอ้งนอ้ยกว่า 30% ของคะแนนทัBงหมด  

ดา้นทกัษะกระบวนการ (Process)  

เกณฑก์ารให้คะแนนสมุดบนัทึกผลการทดลองและแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน  

5  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่า

ร้อยละ 90  

 

4  

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่า

ร้อยละ 71-90  

 

3  

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่า

ร้อยละ 51-70  

2  
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่า

ร้อยละ 31-50  

 

1  

บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งมากกว่า

ร้อยละ 10-30  

 
บนัทึกผลการทดลองและแสดงวิธีทาถูกตอ้งนอ้ยกว่า

ร้อยละ 10  



0  

 

 


