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เร่ือง : ความเร็วและอตัราเร็วของวตัถุ                                                                     ระยะเวลา 1 คาบเรียน (50 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : แรงและการเคล่ือนท่ี                                                                            ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                     รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 
     
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  การเคล่ือนท่ีของวตัถุมีการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ เช่น การเคล่ือนท่ีในแนวตรง แนวโคง้ และการเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม ฯลฯ ในการท่ีจะระบุวา่วตัถุอยูท่ี่ใดตอ้งก าหนดจุดอา้งอิง ระยะทางและทิศท่ีวตัถุนั้นห่างจากจุดอา้งอิง ซ่ึง
เรียกวา่ การกระจดั การกระจดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง เขียน
แทนดว้ยลูกศร ความยาวของลูกศรแทนขนาดและหวัลูกศรแทนทิศทาง วตัถุท่ีก า ลงัเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ีเร็วหรือชา้ 
พิจารณาจากระยะทางท่ีไดห้รือการกระจดัท่ีไดเ้ทียบกบัเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน  ว 4.1    เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโนม้ถ่วง  และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
       มาตรฐาน ว 4.2    เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
   
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards) 
  1. ส ารวจ อภิปราย และอธิบายความหมายของอตัราเร็ว และความเร็วของวตัถุได ้
  2. ค านวณหาอตัราเร็วและความเร็วของวตัถุจากขอ้มูลท่ีก าหนดให้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
ด้านความรู้  (K =  Knowledge)  

1. อธิบายความหมายความเร็วและอตัราเร็วของวตัถุได ้
2. สรุปผลของแรงลพัธ์ต่อการเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ (P  =  Practice)  
1. ท าการทดลองผลของการเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A  =  Attitude ) เพื่อให้นกัเรียน 

1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวนิยั 



สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
ความเร็ว  
  คือ อตัราการเปล่ียนแปลงของต าแหน่งต่อหน่วยเวลา ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซ่ึงจะตอ้งมีทั้งอตัราเร็ว
และทิศทาง ในระบบ SI ความเร็วจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) ปริมาณสเกลาร์ของความเร็ว คืออตัราเร็ว
ตวัอยา่ง "5 เมตรต่อวนิาที" 5 m/s เป็น อตัราเร็ว ในขณะท่ี "5 เมตรต่อวนิาทีไปทางทิศตะวนัตก" หรือ 5 m/s ไปทาง
ตะวนัตก เป็นเวกเตอร์ 

สูตรการหาความเร็ว = การกระจัด / เวลาทีใ่ช้ในการเคลือ่นที่ 
 ความเร่ง  

  

               คือ การเปล่ียนแปลงความเร็วในการเคล่ือนท่ีของวตัถุ บางช่วงเวลาวตัถุจะมีความเร็วคงตวั ซ่ึงหมายถึง
ขนาดของความเร็วและทิศการเคล่ือนท่ีของวตัถุไม่เปล่ียนแปลง ความเร็วของวตัถุจะเปล่ียนเม่ือมีการเปล่ียนขนาด
ของความเร็ว หรือมีการเปล่ียนทิศ หรือมีการเปล่ียนทั้งขนาดและทิศของความเร็ว โดยจะเรียกวา่วตัถุมีความเร่ง 
ความเร่ง หมายถึง ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในเวลา 1 วนิาที ความเร่งของวตัถุอาจมีค่าเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ขณะ
เคล่ือนท่ี ความเร่งท่ีหาไดจึ้งเป็นความเร่งเฉล่ียและหาไดจ้าก 

  
 

ความเร่งเฉลีย่ = ความเร็วทีเ่ปลีย่นไป / ช่วงเวลาทีใ่ช้   

  

โดยมีหน่วยเป็น เมตรต่อวนิาที2 หรือ m/s2 เน่ืองจากความเร็วท่ีเปล่ียนไปเป็นปริมาณเวกเตอร์ ดงันั้นความเร่งจึง
เป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยมีทิศเดียวกบัทิศของความเร็วท่ีเปล่ียนไปความเร่งเฉล่ียในช่วงเวลาสั้น ๆ จะเป็นความเร่ง
ขณะหน่ึง ซ่ึงถา้วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งขณะหน่ึงเท่ากนัตลอดการเคล่ือนท่ี ก็จะถือไดว้า่วตัถุนั้นเคล่ือนท่ีดว้ย
ความเร่งคงตวั 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 
  1.1 ครูยกสถานการณ์ใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปรายวา่ถา้ผูเ้รียนเดินทางจากจงัหวดัท่ีผูเ้รียนอยูไ่ปยงัจงัหวดั
เชียงใหม ่จะมีวธีิเดินทางไปไดอ้ยา่งไรบา้ง เวลาท่ีใชใ้นแต่ละวธีิการเดินทางเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร เพื่อน า ไปสู่
ความหมายของอตัราเร็ว ซ่ึงควรไดข้อ้สรุปวา่ “อตัราเร็วเป็นอตัราส่วนระหว่างระยะทางทีไ่ด้กบัเวลาทีใ่ช้” 
  1.2 ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมวา่ “อตัราเร็ว เป็นปริมาณสเกลาร์  มีหน่วยเป็น เมตรต่อวนิาที ส่วน ความเร็ว 
เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกนั ต่อไปใหผู้เ้รียนตอบค า  
  1.3 ใหพ้ิจารณารูปรถยนต ์3 คนั จอดริมถนน ถา้เสาไฟฟ้าแต่ละตน้ห่างกนั 40 เมตร และถา้ท่ี 
ต า แหน่ง ป. คือตูไ้ปรษณีย ์

 



ครูถามวา่ “ต าแหน่งของรถยนตท์ั้ง 3 คนั เม่ือเทียบกบัตูไ้ปรษณียเ์ป็นอยา่งไร (แนวค าตอบ รถยนต ์ก อยูท่างซา้ย
ของตูไ้ปรษณีย ์โดยห่างจากตูไ้ปรษณีย ์40 เมตร รถยนต ์ข อยูท่างขวาของตูไ้ปรษณีย ์โดยห่างจากตูไ้ปรษณีย ์40 
เมตร และรถยนต ์ค อยูท่างขวาของตูไ้ปรษณีย ์โดยห่างจากตูไ้ปรษณีย ์80 เมตร) 
 
2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน (30 นาท)ี 
  2.1 ครูอธิบาย “วตัถุสองช้ินเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่ากนัในเวลาท่ีเท่ากนัแลว้ ปริมาณใดของการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุทั้งสองช้ินท่ีมีค่าเท่ากนั และเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีวตัถุทั้งสองมีความเร็วไม่เท่ากนั (แนวค า ตอบ ปริมาณ
การเคล่ือนท่ีของวตัถุทั้งสองช้ินท่ีมีค่าเท่ากนัคืออตัราเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ี เพราะอตัราเฉล่ียหาไดจ้าก 

อตัราเร็วเฉล่ีย = ระยะทาง/เวลา 
ความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวตัถุทั้งสองช้ินท่ีเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่ากนั อาจไม่เท่ากนัก็ได ้ถา้การกระจดัไม่
เท่ากนั เพราะ 

ความเร็วเฉล่ีย = การกระจดั/เวลา 
เช่น วตัถุช้ินแรกเคล่ือนจากจุด ก ไปจุด ข ไดร้ะยะทาง 7 เมตร เคล่ือนจาก ข ไปจุด ค ไดร้ะยะทาง 3 เมตร ใชเ้วลา
ทั้งหมด 10 วนิาที 
ระยะทางจาก ก ไป ค เป็น 10 เมตร 

∴ อตัราเร็ว = 10 เมตร/10 วนิาที                          
            = 1 เมตร/วนิาที 

การกระจดัจาก ก ไป ค เป็น 10 เมตร ทิศจาก ก ไป ค 
∴ ความเร็ว = 10 เมตร/10 วนิาที 

                  = 1 เมตร/วนิาที 

   2.2 ครูถาม “ถา้จะเดินทางจากท่ีบา้นพกัไปยงัศาลากลางจงัหวดัท่ีอยูใ่กลท่ี้สุด จะเดินทางไปศาลากลาง
จงัหวดัใด ตั้งอยูท่ี่ใด และจะเดินทางโดยใชเ้ส้นทางใด เพราะเหตุใด (แนวค า ตอบ เป็นไปตามสภาพจริง 
จุดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถระบุต าแหน่งของศาลากลางจงัหวดัได ้และสามารถเลือกใชเ้ส้นทางในการ
เดินทางไปยงัศาลากลางจงัหวดันั้นๆ) 
3.ขั้นอภิปราย และสรุปผล (10 นาท)ี 
  3.1 ครูสรุปเก่ียวกบั “อตัราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง วา่  
  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวตัถุโดยทัว่ไป อตัราเร็วของวตัถุจะไม่เท่ากนัตลอดระยะทางท่ีเคล่ือนท่ี จึง
บอกเป็นอตัราเร็วเฉล่ีย ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่งระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดก้บัช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี  
  อตัราเร็วเฉลีย่ = ระยะทางทีเ่คลือ่นทีไ่ด้ / ช่วงเวลาทีใ่ช้    
       โดยมีหน่วยเป็น เมตรต่อวนิาที หรือ m/s เช่น อตัราเร็วท่ีอ่านไดจ้ากมาตรวดัในรถยนต ์เป็นตน้  
  



         ความเร็ว คือ การกระจดัในหน่ึงหน่วยเวลา เน่ืองจากการกระจดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร็วจึงเป็น
ปริมาณเวกเตอร์ และมีทิศไปทางเดียวกบัทิศของการกระจดั ความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที หรือ m/s 
เช่นเดียวกบัหน่วยของอตัราเร็ว 
  ในบางกรณี การบอกความเร็วของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีจะบอกเป็นความเร็วเฉล่ีย ซ่ึงหาไดจ้าก  
    ความเร็วเฉลีย่ = การกระจัด / ช่วงเวลาทีใ่ช้    
       จะเห็นวา่ความเร็วเป็นปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง ความเร็วจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
ในกรณีท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีในแนวตรง ระยะทางและขนาดของการกระจดัจะมีค่าเท่ากนั อตัราเร็วและขนาดของ
ความเร็วก็จะมีค่าเท่ากนัดว้ย ส าหรับความเร็วเฉล่ียในช่วงเวลาสั้นมาก ๆ จะเรียกวา่ ความเร็วขณะหน่ึง ซ่ึงเป็น
ปริมาณท่ีจะน ามาใชศึ้กษาในเร่ืองของการเคล่ือนท่ีเช่นกนั  
 

ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 
- ใบความรู้และใบกิจกรรม  
- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 
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