
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 

เร่ือง : ระยะทาง และการกระจดั                                                                            ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : แรงและการเคล่ือนท่ี                                                                           ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                   รายวชิา วิทยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์ 

  
สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  ระยะทาง (distance) คือความยาวตามเส้นทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีจริง  เป็นปริมาณสเกลาร์  ซ่ึงระบุเฉพาะ
ขนาด(ความยาวของเส้นทาง)  ในระบบหน่วยเอสไอ วดัระยะทางเป็น  เมตร(m)  ส่วนระบบการวดัอ่ืนๆ  เช่น  
มิลลิเมตร เซนติเมตร กิโลเมตร  ปีแสง  น้ิว  ฟุต  เป็นตน้ 
 การกระจดั (displacement) คือความยาวท่ีวดัจากต าแหน่งเร่ิมตน้ตรงไปยงัต าแหน่งปลายทางของการ
เคล่ือนท่ี   เป็นปริมาณเวกเตอร์  ซ่ึงตอ้งระบุทั้งขนาด(ความยาวระหวา่งตน้ทางถึงปลายทาง)และทิศทางโดย
ทิศทางจะช้ีจากต าแหน่งเร่ิมตน้เขา้หา ต าแหน่งปลายทาง   ส่วนหน่วยการกระจดัจะเป็นแบบเดียวกบัระยะทาง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐานการเรียนรู้  :  มาตรฐาน ว 4. 2 ตอ ากาวคใรธนใารตัวงง่น เงาตตตบาืี  อ่ืว คตรากนณรรมลาตา มเ
ใรนตวนใาร งตต านมาัวามรา  าวนาาตวา บา่า ตรก   งง่ าร างื เงตรเบนรา    าวนนมาัวามรา  เากล ารนวบลนก 
  มาตรฐานช่วงช้ัน :   คืตใตใารตัวงง่น เงาตตตบาืี กนลเวาตารนามาว คนาวน่ณาตาบผวอ่ืารื เงใรน มาตบ่
ว คตรากนวคใรธนใารตัวงง่น เง  รวม ค้ืใารนมาเากล ารนวบลนก 
 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards)       
- ต่ใัวามาตใตบาืรนมวบาืรนบน าืาวนใารใรนาคด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
  ด้านความรู้ (K) 

1. ่ณาตาบัวามมมาบอ่ืรนบน าืาวนใารใรนาคดอ่ืใารตัวงง่น เงอ่ืวคตรา 
2. ต่ใใารนมาัวามรา  ตใเงบวใคตรนบน าืาวนใารใรนาคดเากล ่ บบาืตมมาน ม 

  ด้านทกัษะ /กระนวนการ (P)  
1.  ดว่ื  งตั นอ ่ มาวตใเงบวใคตรนบน าืใารตัวงง่น เงอ่ืว คตรา 
2.  ดว่ื  งตั นอ ่ มาวตใเงบวใคตใารใรนาคดอ่ืใารตัวงง่น เงอ่ืว คตรา 

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
     1. ใหค้วามร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบติังานกลุ่ม 



    2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    3. มีความรับผดิชอบและท างานครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทนัเวลาท่ีก าหนด 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  ในชีวติประจ าวนั เราจะพบเห็นการเคล่ือนท่ีของส่ิงต่าง ๆ มากมาย เช่น คนเดินสัตวต่์าง ๆ เดินหาอาหาร 
ใบไมร่้วง นกบิน รถยนตแ์ล่น นกักีฬาก าลงัเล่นบาสเกตบอล วา่ยน ้า เป็นตน้ จะเห็นวา่การเคล่ือนท่ีท าให้ต าแหน่ง
ของส่ิงเหล่านั้นเปล่ียนไป นัน่คือส่ิงท่ีเราก าลงัพิจารณาจะเล่ือนจากต าแหน่งเดิมไปยงัต าแหน่งใหม่ การเคล่ือนท่ี
แบบน้ี เรียกวา่ การเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนท่ี ถา้เราทราบต าแหน่งเร่ิมตน้ กบัต าแหน่งสุดทา้ยของส่ิงนั้น และเส้นทาง
การเคล่ือนท่ี ก็จะสามารถหาระยะทางตามเส้นทางการเคล่ือนท่ีนั้นได ้
  ระยะทาง ( distance) หมายถึง ความยาวรวมท่ีวดัไปตามทางเดินของวตัถุตามเส้นทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีผา่น
ไปทั้งหมด จากจุดเร่ิมแรกถึงจุดสุดทา้ยของการเคล่ือนท่ี และจดัระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ คือ บอกแต่ขนาด
อยา่งเดียวไม่ตอ้งบอกทิศทาง สัญลกัษณ์ท่ีใช ้คือ “ S ” มีหน่วยเป็นเมตร( m) 
  การกระจัด( displacement) หมายถึง ความยาวท่ีวดัในแนวเส้นตรงท่ีเช่ือมระหวา่งจุดเร่ิมตน้และจุด

สุดทา้ยของการเคล่ือนท่ีของวตัถุ มีทิศจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยสัญลกัษณ์ ท่ีใชคื้อ  หน่วยเป็นเมตร( m) 
ความแตกต่างระหว่างระยะทางกนัการกระจัด 
  ระยะทางและการกระจดัแตกต่างกนัทั้งความหมายและปริมาณ เช่น เด็กคนหน่ึงเดินตามขอบของสนาม
หญา้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมีดา้นยาว 20 เมตร และดา้นกวา้ง 10 เมตร โดยเร่ิมจาก A ไป B ต่อไปยงั C และสุดทา้ย 
คือ D ดงัรูป 1.4 

 

- ระยะทางท่ีเดินได ้คิดจาก รวมระยะทางทั้งหมด เท่ากบั  
20 + 10 + 20 = 50 เมตร 

- การกระจดั คือ มีค่า = 10 เมตร มีทิศจากจุดเร่ิมตน้ไปจุดสุดทา้ย คือ จาก A ไป Dถา้เด็กคนน้ีเดินครบรอบ 

สนามรูปส่ีเหล่ียมน้ี กล่าวคือเดินจากจุด ระยะทางทั้งหมดเท่ากบั  
20 + 10 + 20 + 10 = 60 เมตร แต่การกระจดั มีค่าเท่ากบั ศูนย ์



กระนวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่นทเรียน  
  1.1 ัรา่ภาาราบใคตนคใตรเบนตใเงบวใคตต  น าื เงผา  ตรเบนตดาน าืาาใต านมาวรืตรเบนมเรนบน าืารนมาธใเง
ใาววตมตราวนกม นคใตรเบนลเ้ ตรืเา า่ าืต านอ่ืตนต่ื 
 1.2 ัรารามตใเงบวใคตรนบน าื เงกใว  เง าดาาใต านรึืวรืตรเบนดคื นเ้  “ัมาราม ร าต ่ ืใารกม รนบนาาใต านรึื
วรืตรเบน ค้น เง าด  วคใรธนต  น าืัวรานตา็น่บบาืเร (านวัมาต่ต ต ่ ื ร าืต  น าืตรืาาใต านรึืวรืตรเบน)” 
  1.3 ัรากม นคใตรเบน ค้ืลค้นบงนว ่ มตา็นวืใวมร่ตลค้นตรเบนตรเบืตามตวอ เง วดบกม รง่มว่ดดาดอนาดตดเบวใคน
ันวน 1 มว่ด าว วกม นมามว่ดดาดมาตรเบืตบ่ัวามบาวใคนเาตรงง่บี ตามตวอ เงาาใตวอ เง 1 รึืตวอ เง าด  าบ  วดบกล 
ตววา 15 นา เ    
  1.4 ตควา นนคใตรเบนวคดรนบนรนมวบาืาวาบมว่ดตรางมต นตรืเามาาวาบมว่ด าด  าบ าวนมาัวามบาว
อ่ืมว่ด ค้ืมมดรวมใคนวดบวคดัวามบาวมว่ด 1 มว่ด าวน าัธด วบามานวนมว่ด ค้ืมมด เงนมามาวาืตรเบืใคน
ตนวตน๊าวนตคน ึใอ ่ มาวเว รบวมใคน  ตมงง่าว วต ร็าผา  ตรเบนตอ าารนามา เงนคงื  
 

2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
  2.1 ัรารามนคใตรเบนวบา “ร าัราานตดาน าืเาาคื มว คดตลเบืกมมบ มเตควตวง่ใกนใารตดาน าื งั่ ใารตดานต  า 
รรบนตก รราคใรบาน ตัรงง่ืตาน นคใตรเบน าัดวบาัราัวรตวง่ใวาณเใารตดาน าืด วบบานพามนนกดานรึืตร็ว เง าด  
(านวใารต่ต กล ตัรงง่ืตาน) ” 
  2.2 ัรารามตบ่เาวบา “วาณเใารตดาน าื เงนคใตรเบนต่ตมานค้น นคใตรเบนกล ่ นเรตา็นตควว คดวบาตร็วใวบาใคน (านว
ใารต่ต กล ตววากนใารวคด)  
  2.3 ัรานมาตอ า าบ ตนง้่มาตรงง่ืรนบน าืาวนใารใรนาคด วดบัรา่ณาตาบตใเงบวใคตัวามมมาบาวนอ ่ าตใตบาืใคน
รนมวบาืรนบน าื าวนใารใรนาคด าวนต  ราาาาใใาร่ภาาราบัวรมเานว าืดคื นเ้  
  “รนบน าื  มมาบรึื  ัวามบาวตามต  น าื เงว คตราตัวงง่น เงาราื  ตา็นารามาธ ตใวารก  
 ใารใรนาคด มมาบรึื  ัวามบาวาาใตมาามนบืตรางมต นรึืตมาามนบื าด  าบอ่ืใารตัวงง่น เง  วดบมเ า่ าืาาใ
ตมาามนบืตรางมต นตรืเาบ คื ตมาามนบื าด  าบ ตา็นารามาธตวใตต่รก 
 ใารใรนาคดมเอนาดต บาใคตรนบน าืตมงง่ว คตราตัวงง่น เงตา็นต  นตรืวดบเมบตาวเงบน า่ 
 ข้อแตกต่างระหว่างระยะทางและการกระจัด งั่ ใารใรนาคดานต ่ ืรนตา ค้ือนาดาวน า่ าืาึืานมเ
ัวามมมาบ มตารธก    บวนรนบน าืเมบต ่ ืรนตา า่ าืใ็มเัวามมมาบ มตารธก” 
 2.2 นคใตรเบน ต วนัวามรา  ตใเงบวใคตรนบน าืาวนใารใรนาคดวดบใาร มากตืาน เงัราาคดตตรเบมเว     
 

 
 
 
 



3. ข้ันสรุป 
  3.1 ครูสรุปวา่  
  “ระยะทาง คือ ความยาวท่ีวดัตามเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ จดัเป็นปริมาณสเกลลาร์  
            การกระจดั คือ ระยะท่ีวดัจากจุดตั้งตน้ของการเคล่ือนท่ี  ตรงไปยงัต าแหน่งท่ีวตัถุอยูใ่นขณะนั้น โดยไม่
สนใจวา่วตัถุจะมีเส้นทางการเคล่ือนท่ีเป็นอยา่งไร  จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์  
 สรุป   ระยะทาง          ระบุเฉพาะขนาด 
            การกระจดั       ระบุทั้งขนาดและทิศทาง 
  3.2 ผา ตรเบน มาาตต ด ่ตตรงง่ืารืาวนใารตัวงง่น เง 
ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- ใบความรู้และใบกิจกรรม  
- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  

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



นันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหสัวชิา  ว31102                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง  ระยะทางและการกระจดั                                                                                 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                          ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน                                             
                                                                                                       (อาจารยช์ลธิชา เก็นซ์)  
                                                                                           วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


