
แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ปริมาณทางกายภาพและการวัด  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพและการวัด 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2564    เวลา  3  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

- 

2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- เลือกเครื่องมือและวิธีการวัดปริมาณทางกายภาพได้อย่างเหมาะสม 

- คำนวณหาความคลาดเคล่ือนของการวัดได้ 

- นำเสนอผลการทดลองโดยกราฟได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

วิธีการวัดปริมาณทางกายภาพและการบันทึกผล  ความคลาดเคล่ือนในการวัด  การนำเสนอผลจากการ

วัดและการทดลอง  หน่วยพื้นฐานและหน่วยอนุพนัธ์  หน่วยในระบบเอสไอ  การเปล่ียนหน่วย (คำอุปสรรค)  

ความหมายและความแตกต่างของปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  การหาปริมาณเวกเตอร์โดยวิธีวาดรูปและการ

คำนวณ 

4. สาระการเรียนรู้ 

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเชิงปริมาณ การวัดปริมาณต่างๆ ประกอบด้วย 

เครื่องมือ วิธีการวัด และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน  

ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) เป็นปริมาณท่ีบอกเพียงขนาดอย่างเดียวก็สามารถท่ีจะส่ือและเข้าใจ

ความหมายได้อย่างสมบูรณ์  เช่น มวล(mass) ความยาว(length) เวลา(time) ปริมาตร(volume) ความหนาแน่น

(density) อัตราเร็ว(speed)  

ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) เป็นปริมาณท่ีต้องบอกท้ังขนาดและทิศทาง ต้องบอกว่ามีขนาด

เท่าใดและเคล่ือนท่ีไปทางใด ใช้เครื่องหมาย (𝐴) อยู่เหนืออักษร เช่น ความเร็ว(velocity) แรง(force) ความเร่ง

(acceleration) การขจัดหรือการกระจัด(displacement) โมเมนตัม(momentum)  

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถเลือกเครื่องมือและวิธีการวัดปริมาณทางกายภาพได้อย่างเหมาะสม 

- นักเรียนสามรถคำนวณหาความคลาดเคล่ือนของการวัดได้ 



- นักเรียนสามารถนำเสนอและอภิปรายผลการทดลองโดยกราฟได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

- นักเรียนเคยสังเกตและต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า  กับคำท่ีว่าระยะทาง ใกล้  กับ ไกล นั้น นักเรียนใช้

อะไรมาเป็นตัววัดว่ามันใกล้หรือมัน อีกกรณีคือนักเรียนเห็นคนบางคนอ้วนและคนบางคนผอมและนักเรียนใช้อะไร

มาเป็นตัววัดว่าคนนั้นอ้วนคนนัน้ผอม 

- นักเรียนจะพิสูจน์หรือบอกได้อย่างไรว่า เครื่องมือท่ีนักเรียนนำมาวัดนั้น วัดได้ถูกต้องเหมาะสม ครูให้

นักเรียน ตอบทีละคน 

  2. ครูให้นักเรียนนึกหรือจินตนาการในส่ิงท่ีนักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวัน ว่ายังมีเครื่องมือวัดอย่างอื่อ

อะไรอีกบ้าง 

3. ครูให้นักเรียนอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนคิดไว้ได้นำเสนอออกมา แล้วมานั่งอภิปรายกันในห้อง  

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรื่อง ปริมาณทางกายภาพและการวัด  ตามเนื้อหาในบทเรียน “บทนำ”  ดังนี้ 

ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อสังเกตจะพบว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติท้ังหลายเหล่านั้นล้วน

แต่มีปริศนา น่าค้นหาคำตอบ เช่น 

-เหตุใดท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าในเวลากลางวัน และเป็นสีดำในตอนกลางคืน  

-เมื่อโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศ ก้อนหินจะตกลงสู่พื้น เหตุใดก้อนหินนั้นจึงไม่ลอยค้างอยู่เช่นนั้น 

มนุษย์สมัยโบราณพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านั้น โดยเช่ือว่าเป็นผลมาจากการ

กระทำของเทพเจ้าหรือภูตผีปีศาจ  จากอดีตสู่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โดยมีการสังเกตการณ์บันทึก

ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเป็นข้อความรู้และความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน การศึกษา

อย่างมีลำดับข้ันตอนเหล่านี้ เรียกว่า “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”  ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งของวิชา



วิทยาศาสตร์กายภาพ คำว่า ฟิสิกส์(Physics) มาจากคำว่า Physis ในภาษากรีกซึ่งหมายถึง ธรรมชาติ(Nature) 

ดังนั้นคำว่า ฟิสิกส์ จึงเป็นคำท่ีใช้ศึกษาปรากฏการณ์ในธรรมชาติมาตลอด การพยายามหาคำมาอธิบาย ทำนาย 

หรือลงข้อสรุปถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ต่างๆเป็นผลทำให้เกิดทฤษฎีหรือกฎทางฟิสิกส์และแขนงวิชาอื่นๆ

มากมาย ด้วยเหตุนี้ “ฟิสิกส์” จึงหมายถึง วิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาองค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ของสสารกับพลังงาน 

ตลอดจนความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายและคาดการณ์ปรากฏการณ์ตาม

ธรรมชาติ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์สาขาอื่นๆ 

การค้นหาความรู้และขอบเขตของฟิสิกส์ 

กลไกของฟิสิกส์ คือ การอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี

เราต้องการแสวงหาคำตอบ แล้วอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้น ด้วยหลักทางคณิตศาสตร์  ความรู้ทางฟิสิกส์ส่วน

หนึ่งได้มาจากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ และจากการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผล ข้อสรุปท่ีได้นี้อาจนำไปสู่ทฤษฎี ถ้าทฤษฎีนั้นสามารถท่ีจะอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ทุกครั้ง ทฤษฎีดังกล่าวก็จะพัฒนาไปเป็น กฎ นอกจากนี้ความรู้ทางฟิสิกส์ยังได้มาจาก

การจินตนาการ เช่น การสร้างแบบจำลองทางความคิดแล้วใช้หลักการของฟิสิกส์มาอธิบายแล้วนำไปสู่การสรุปเป็น

ทฤษฎี และมีการทดลองเพื่อตรวจสอบทฤษฎีนั้นๆ  

สาขาของฟิสิกส์ 

1.กลศาสตร์(Mechanics) 2.คล่ืน(Waves) 3.ไฟฟา้-แม่เหล็ก(Electricity) 4.สมบัติของสาร(Properties 

of Matter) 5.ฟิสิกส์แผนใหม่(Modern Physics) 

   

2. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยตลอดจนอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้  

  3. ครูอธิบายเรื่องธรรมชาติของการวัดให้นักเรียนฟังตามเนื้อหาในบทเรียน “บทท่ี ๑” ดังนี้ 

ธรรมชาติของการวัด 

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเชิงปริมาณ การวัดปริมาณต่างๆ ประกอบด้วย 

เครื่องมือ วิธีการวัด และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน ค่าท่ีอ่านได้จากเครื่องมือวัดทุกชนิดทุกแบบ ยังคงมีความ

คลาดเคล่ือนเสมอ ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จะมีความคลาดเคล่ือนมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับ 

1. ผู้ท่ีทำการวัด กล่าวได้ว่า ผู้ทำการวัดมีความสำคัญมากในการเก็บข้อมูลทางฟิสิกส์ ข้อมูลท่ีรับจากการ

วัดจะถูกต้องมากหรือน้อยขึ้นกับความรอบคอบของผู้วัด ตลอดจนความชำนาญในการใช้เครื่องมือวัด 

2. สภาพแวดล้อมขณะทำการวัด เมื่อมีการวัดซ้ำๆหลายครั้ง ก็จะได้ค่าท่ีวัดท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งก็ไมไ่ด้

หมายความว่าผู้ท่ีทำการวัดทำอะไรผิด การท่ีเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องของการแปรปรวนในขณะทำการวัด 

(ตัวอย่างเช่น ขณะท่ีผู้วัดทำการวัดความเร็วลมกลางแจ้ง ก็จะพบว่าค่าท่ีวัดมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา) 



หรืออาจเกิดจากเครื่องมือวัดท่ีไม่มีความสมบูรณ์ตามท่ีมันควรเป็น ตัวอย่างเช่น หากเราใช้ตลับเทปวัดความยาวมัน

อาจจะยืดออกขณะท่ีวัด ทำให้เกิดค่าท่ีวัดแตกต่างกันได้  ดังนั้นในการวัดซ้ำ และมีค่าท่ีวัดได้แตกต่างกันขึ้น วิธีท่ีดี

ท่ีสุด คือการอ่านค่าซ้ำจำนวนมาก แล้วหาค่าเฉล่ีย ซึ่งค่าเฉล่ียท่ีคำนวณได้คือ ค่าจริง (True value) 

3. วิธีการวัด  

4. เครื่องมือวัด ตลอดจนขีดจำกัดและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดนั้นๆ เป็นสำคัญ  

ซึ่งการแสดงผลของการวัดมี  2  แบบ คือ แบบขีดสเกลและแบบตัวเลข 

-การแสดงผลด้วยขีดสเกล เช่น สเกลไม้บรรทัด สเกลของเครื่องช่ัง สเกลบนกระบอกตวง โวลต์มิเตอร์ 

แอมมิเตอร์ เป็นต้น 

        
        ภาพที่ 1 สเกลไม้บรรทัด     ภาพที่ 2 สเกลของเครื่องช่ัง 

                          
    ภาพที่ 3 สเกลบนกระบอกตวง            ภาพที่ 4 สเกลของโวลต์มิเตอร์ 

 

ภาพที่ 5  สเกลของเทอร์โมมิเตอร์แบบขีดสเกล 

 

 

-การแสดงผลด้วยตัวเลข เช่น นาฬิกาข้อมือแบบตัวเลข เครื่องช่ังไฟฟ้า เทอร์โมมิเตอร์แบบตัวเลข  

         
  ภาพที่ 6 นาฬิกาข้อมือท่ีแสดงเวลาแบบตัวเลข     ภาพที่ 7 เครื่องช่ังดิจิตอล 

   ภาพที่ 8 เทอร์โมมิเตอร์แบบตัวเลข 

 4. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยตลอดจนอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้ 

 5. ครูอธิบายเรื่องการบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการวัด  ดังนี้ 



การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาฟิสิกส์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท  

1.ข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative data)เป็นข้อมูลท่ีได้จากการบรรยายสภาพของส่ิงท่ีสังเกตได้ตาม

ขอบเขตของการรับรู้ เช่น การระบุลักษณะของรูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี กล่ิน รส ซึ่งเป็นข้อมูลท่ียังไม่ได้วัดหรือวัด

ไม่ได้ 

2.ข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative data)เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวัดปริมาณต่างๆ ของระบบท่ีศึกษาโดย

ใช้เครื่องมือวัดและวิธีการวัดท่ีถูกต้อง ทำให้ได้ข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น ข้อมูลระยะทาง มวล เวลา และอุณหภูมิ 

ซึ่งการบันทึกข้อมูลจากการทดลองนั้นจะต้องเป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์(Science Process) อันเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ท่ีมาจากการสังเกต การลงความเห็น การวัด 

การคำนวณ การทำนาย การแปลความหมาย การจัดจำแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างspace กบั space และ 

space กับ time ดังนั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วย การต้ังปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การ

ออกแบบและทำการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปข้อมูล 

หลักเกณฑ์ในการบันทึกตัวเลขและการคำนวณ 

1.การบันทึกตัวเลขท่ีเหมาะสม ขอบเขตของความละเอียดในการวัดขึ้นกับอุปกรณ์ท่ีใช้วัด ดังนั้น ตัวเลขท่ี

ได้จากการวัดสามารถบอกความละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้วัดได้ ตัวเลขดังกล่าวมีความสำคัญมากในการวัด จึง

เรียกว่า เลขนัยสำคัญ(significant) อุปกรณ์ท่ีใช้วัดต่างกันก็จะให้จำนวนตัวเลขนัยสำคัญต่างกันด้วย หรือกล่าว

อีกอย่างคือ จะให้ความแม่นยำในการวัดต่างกัน เช่น 

           รูป  ก 

  
      O                             C   รูป ข  

 
รูป ก อุปกรณ์การวัดมีความละเอียดแค่เซนติเมตร วัดความยาว OC  ได้ 3.7 cm และตัวสุดท้ายคือ 3 

เป็นตัวเลขท่ีเดาขึ้น ถ้าไม่แน่ใจคิดว่าผิดไปไม่เกิน  0.1  ต้องบันทึกเป็น  3.7 ± 0.1 หมายความว่าอาจเป็น 3.6  

หรือ  3.8  ก็ได้ ในกรณีรูป  ก   นี้ไม่ควรบันทึกเป็น 3.75 ± 0.01 เพราะละเอียดเกินความจริง 

รูป ข อุปกรณ์การวัดมีความละเอียดถึงมิลลิเมตร วัดความยาว OC  ได้ 3.75 cm และตัวสุดท้ายคือ 5 

เป็นตัวเลขท่ีเดาขึ้น ถ้าไม่แน่ใจคิดว่าผิดไปไม่เกิน  0.01  ต้องบันทึกเป็น  3.75 ± 0.01 หมายความว่าอาจเป็น 

3.74  หรือ  3.76  ก็ได้ 



สรุป การบันทึกตัวเลขจากการวัด 

1.ตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวที่เดาขึ้นไม่มีสเกลบอกในอุปกรณ์วัด 

2.ตัวเลขตัวอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเลขตัวสุดท้ายเป็นตัวท่ีวัดได้แน่นอน เพราะมีสเกลบอกไว้ 

3.การบันทึกมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

                            

    ค่าแน่นอน                         เดา                                    คาดว่าผิด 

6. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยตลอดจนอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้ 

7. ครูอธิบายเรื่อง  “เลขนัยสำคัญ”  ดังนี้ 

เลขนัยสำคัญ 

เลขนัยสำคัญ คือ เลขท่ีมีความสำคัญหรือความหมายต่อการวัดหรือการทดลอง เพราะว่าการทดลองใน

วิทยาศาสตร์ย่อมมีการวัดและต้องอ่านค่าจากเครื่องมือวัดออกมาเป็นตัวเลขท่ีบอกความหมาย ดังนั้นเลขนัยสำคัญ

จะเป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลท่ีวัดได้ ละเอียดขนาดไหน  

หลักการนับเลขนัยสำคัญ 

หลักในการพิจารณาว่าตัวเลขจากการวัดใดมีเลขนัยสำคัญกี่ตัวพิจารณาดังนี้ 

1. ตัวเลขทุกตัวท่ีไม่ใช่เลขศูนย์(0) เป็นเลขท่ีมีนัยสำคัญ เช่น 3.2, 2.46, 1.326, 16, 162, 2342  มีเลข

นัยสำคัญ 2, 3, 4, 2, 3, 4 ตัว ตามลำดับ 

2. เลขศูนย์ (0) ทุกตัวท่ีอยู่ระหว่างตัวเลขนัยสำคัญ เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น  

103   มีเลขนัยสำคัญ  3  ตัว 

1002   มีเลขนัยสำคัญ  4  ตัว 

1000.02  มีเลขนัยสำคัญ  6  ตัว 

1.001234  มีเลขนัยสำคัญ  7  ตัว 

3. เลขศูนย์ (0) เมื่ออยู่ปลายสุดทางด้านขวาโดยอยู่หลังจุดทศนิยมเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 

1.0   มเีลขนัยสำคัญ  2  ตัว 

1.00   มีเลขนัยสำคัญ  3  ตัว 

1.020   มีเลขนัยสำคัญ  4  ตัว 

ในบางกรณี เลขศูนย์ (0) ท่ีอยู่ทางขวาของเลขจำนวนเต็มใดๆ อาจบอกเป็นเลขนัยสำคัญได้ไม่ชัดเจนถ้า

ต้องการย้ำให้เกิดความชัดเจนควรเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง  เช่น  



             3600  =  3.600 x 103 มีเลขนัยสำคัญ  4  ตัว  

             3600  =  3.60 x 103  มีเลขนัยสำคัญ  3  ตัว  

               3600  =  3.6 x 103 มีเลขนัยสำคัญ  2  ตัว 

การพิจารณาเลขนัยสำคัญในข้อนี้ อาจกล่าวได้ว่า เลขยกกำลังไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ 

4. เลขศูนย์ (0) เมื่ออยู่ปลายซ้ายมือไม่เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 

0.10   มเีลขนัยสำคัญ  2  ตัว 

00.120   มีเลขนัยสำคัญ  3  ตัว 

0.1020   มีเลขนัยสำคัญ  4  ตัว 

0.0002   มีเลขนัยสำคัญ  1  ตัว 

0.00238  มีเลขนัยสำคัญ  3  ตัว 

เนื่องจากเลขนัยสำคัญเป็นเลขท่ีได้จากการวัด ดังนั้นจึงเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมเสมอ เช่น แม้ว่าใช้ไม้

บรรทัดธรรมดาจะวัดของท่ียาว 10 เซนติเมตร พอดีก็จะต้องบันทึกว่ายาว 10.00 เซนติเมตร 

การคำนวณเลขนัยสำคัญ 

การบวกและการลบเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จากการบวกลบเลขนัยสำคัญจะต้องมีจำนวนตัวเลขหลังจาก

จุดทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมท่ีน้อยท่ีสุดของกลุ่มตัวเลขท่ีนำมาบวก หรือลบกัน ตัวอย่างเช่น  

           ตัวอย่างท่ี 1  4.20 + 1.632 + 0.015  =  5.8403  

           จากตัวเลขนัยสำคัญ 5.8403 ควรตอบเป็น 5.84  

           ตัวอย่างท่ี 2  1.2 + 62.543 + 10.12  =  73.863  

           จากตัวเลขนัยสำคัญ 73.863 ควรตอบเป็น 73.9  

           ตัวอย่างท่ี 3  5.6732 + 3.12 - 4.6 - 3.802  =  0.3912  

           จากตัวเลข 0.3910 ควรตอบเป็น 0.4  

หมายเหตุ  หากพูดให้เป็นภาษาคำพูดก็คือว่า ตอบตามตำแหน่งของจุดทศนิยมท่ีน้อยท่ีสุดท่ีนำ

เลขมาบวกหรือ ลบกัน 

          การคูณและการหารเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์จากการคูณหรือการหารเลขนัยสำคัญนั้น ควรมีจำนวนตัวเลข

นัยสำคัญเท่ากับตัวเลขท่ีมีเลขนัยสำคัญน้อยท่ีสุดในกลุ่มท่ีนำมาคูณหรือหารกันนั้น เช่น 

ตัวอย่างท่ี 1 3.23 x 1.2  =  3.876   ควรตอบเป็น 3.9 

ตัวอย่างท่ี 2 0.1342 ÷ 1.52  =  0.0882894736 ควรตอบเป็น 0.0883 



กรณียกเว้น เมื่อผลลัพธ์ได้เลขศูนย์ (0)  เป็นเลขนัยสำคัญก่อนจะปัดเลขอื่นทบข้ึนไปอีก 1 แทนท่ี

เลข 0 ไม่ต้องปัดเลขนั้นขึ้นมาให้คงคำตอบไว้เกินจำนวนตัวเลขนัยสำคัญท่ีน้อยท่ีสุดในกลุ่มท่ีนำมาคูณหรือหารกัน

ได้  เช่น  

ตัวอย่างท่ี 1 0.92 x 1.13 = 1.0396   ควรตอบ 1.04 

ตัวอย่างท่ี 2 9.84 ÷ 9.3 = 1.058064516  ควรตอบ 1.06 

การปัดเลข 

เลขต่ำกว่า 5 ตัดท้ิง เช่น 32.663 ตอบ 32.66 

เลขมากกว่า 5 ปัดเป็น 1 เช่น 32.666 ตอบ 32.67 

ถ้าเป็นเลข 5 พอดี จะปัดเป็น 1 ถ้าหากหน้าเลข 5 เป็นเลขค่ี เช่น 32.775 ตอบ 32.78  ถ้าหน้าเลข 5 ถ้า

เป็นเลขคู่ตัดท้ิง เช่น 32.765 ตอบ 32.76 

ความผิดพลาดหรือความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ (% Error) 

% Error =  |
ค่าท่ีคำนวณหรือจากการทดลอง − ค่าจริง

ค่าจรงิ
| × 100 

เช่น  เส้นรอบโลกขององค์การนาซ่าวัดได้จริงเท่ากับ  40,008 km 

ค่าท่ีวัดได้จากการคำนวณจากการทดลองเท่ากับ  39,887 km 

จงหาว่า ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองเป็นกี่เปอร์เซนต์ 

จากสูตร          % Error =  |
ค่าที่คำนวณหรือจากการทดลอง−ค่าจริง

ค่าจริง
| × 100 

แทนค่า          % Error =  |
39887−40008

40008
| × 100 

                                             =  0.3 % 

ตัวอย่างที่ 1 ตามรูปควรบันทึกความยาวของดินสอแท่งนี้ เป็นเท่าใด 

 

 
วิธีทำ   พิจารณาดูสเกลการวัดจะเห็นว่าความยาวของดินสอ นั้น  มากกว่า 3  และโดยประมาณ

แล้ว ถ้าเราแบ่งสเกลระหว่าง  3  กับ  4  ออกเป็น 10  ช่อง จะเห็นว่าปลายสุดของดินสอ  มีค่าเกิน  5 

(โดยประมาณให้ใกล้เคียงท่ีสุด) ดังนั้น เราควรตอบหรือบันทึกค่าท่ีได้เป็น  3.6 ± 0.1 

ตัวอย่างที่ 2   จงหาค่าผลหารของเลขต่อไปนี้ 

a. 
2.0 × 102 ×5.1

3.45 ×4
= 7 × 10 

b. 
9.8

9.3
 + 2.12 − 1.125 = 2.045 = 2.04 



c. 
2

3
 + 5 − 1.00 = 4.666 … = 4.7 = 5 

d. 0.005 −  
1.5

2
 +  

4

3
= 0 

ในข้อนี้ไม่ตอบเป็นจำนวนเต็มลบ (-2.078) เนื่องจากว่า ใช้การประมาณค่า 

1.5

2
= 0.75 ≈ 1,

4

3
= 1.3333 … . ≈ 1 

ดังนั้นจะได้ว่า 

            0.005 −  
1.5

2
 +  

4

3
 = 0.005 −  1 + 1 ≈ 0 

ตัวอย่างที่ 3 

ทดลองวัดความยาวของส่ิงๆ หนึ่งได้  5.45  เซนติเมตร  ถ้าผู้สังเกตเห็นว่าเลขตัวสุดท้ายของ

ปริมาณนี้ควรเป็น  4  หรือ  6  เขาควรบันทึกการวัดอย่างไร  

วิธีทำ 

เมื่อพิจารณาตัวสุดท้ายเป็น  4  จะได้  5.44  เซนติเมตร  (หรือ  5.45 – 0.01 ) และถ้าตัวสุดท้ายเป็น 6 

จะได้  5.46 เซนติเมตร (หรือ  5.45 + 0.01 ) ดังนั้นควรบันทึกเป็น  5.45 ± 0.01 

8. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึงการแปลความหมายข้อมูลออกมาเป็นกราฟว่า เมื่อมีการได้ข้อมูลเชิง

ปริมาณออกมาแล้ว  จะมีการจัดกระทำกับข้อมูลอย่างไร เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ง่าย โดยการบอกให้

นักเรียนทราบถึงการแปลความหมายข้อมูลออกมาในรูปของตาราง  ในรูปของกราฟ  หรือในรูปของแผนภูมิ 

9. ครูยกตัวอย่างถึงการรวบรวมข้อมูลในรูปของตาราง และในรูปของกราฟ พร้อมอธิบายการแปล

ความหมายข้อมูลออกมาให้นักเรียนเห็น โดยแสดงบนพาวเวอร์พ้อยท์(ในภาคผนวก) 

10. ครูให้นักเรียนซักถามและอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้ 

11. ครูให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   

แบบฝึกหัด 

ตัวอย่าง    0080 กิโลกรัม มีเลขนัยสำคัญ 5 ตัว คือ 1, 0, 0, 8, 0 

1. 454 กรัม                     มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

2. 2.2 นิวตัน                   มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

3. 2.205 นิวตัน               มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

4. 0.3937 เมตร               มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

5. 1.6725 x 10-18             มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

6. 0.0353 เมตร               มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

7. 14.9 มิลลิเมตร             มีเลขนัยสำคัญ..........ตัว คือ.......... .......... .......... 

 



     8. 246500  เขียนเป็นเลขนัยสำคัญ 3 ตัวได้ คือข้อใด  9. ข้อใดต่อไปนี้มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว คือข้อใด 

         ก.  2.46500 x 105      ก.  0.070 

         ข.  2.4650 x 105      ข.  2.0 x 102 

         ค.  2.465 x 105       ค.  0.009  

         ง.  2.47 x 105       ง.  4.50 x 10-2 

     10. ผลลบของ  596.35  กับ  32.1  มีค่าเท่าไร  

         ก.  564.25  

         ข.  564.2  

         ค.  564.3  

         ง.  564   

12. ครูเฉลยแบบฝึกหัด  และเลือกสุ่มนักเรียนออกมาทำแบบฝึกหัดสำรองท่ีครูได้เตรียมไว้  

13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้  

29. ครูให้นักเรียนทำการทดลองท่ี  1  เรื่อง  “เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  และไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์” 

30. ครูช้ีแจงและอธิบายให้นักเรียนฟังถึงเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์เบ้ืองต้น  ตลอดจนช้ีแจงการใช้อุปกรณ์

การทดลอง  วิธีการทดลอง  การบันทึกผลการทดลอง  การหาค่าความคลาดเคล่ือนจากการวัด  ดังเอกสารการ

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 

การทดลองที่  1  เรื่อง  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  และไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ 

ในการวัดค่าโดยอาศัยเครื่องวัดท่ีมีสเกลแบ่งเป็นช่อง ๆ ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการประมาณค่าท่ีเลยขีด

แบ่งของสเกลด้วยสายตา  ถ้าต้องการให้อ่านค่าละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้นอาจใช้สเกลเวอร์เนียร์ (Vernire  scale) ช่วย

ในการอ่านค่าละเอียดของสเกลหลัก (Maim  scale) กล่าวคือ เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความยาวของวัตถุท้ังภายนอก 

และภายในของช้ินงาน ระดับมิลลิเมตรทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือใช้เกลียวไมโครมิเตอร์ (Micrometer  screw) 

ช่วยในการสร้างเครื่องวัดอย่างละเอียด 

ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลปิเปอร์ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

1. เข้ียวใน (inside jaws) ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน     2. เกลียวยึดหรือเกลียวยึด (clamp screw) 

3. เข้ียวนอก (outside jaws) ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก       4. สเกลเวอร์เนียร์ (Vernire scale) 

5. สเกลหลัก (Maim scale) 6. ก้านวัดความลึก (depth bar) 

หลักการอ่านสเกล 

1. ดูขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์ว่าอยู่ตรงไหน 

2. ดูท่ีสเกลหลัก แล้วนับจำนวนช่องจากศูนย์ของสเกลหลักไปจนถึงศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์ 

3. ดูท่ีสเกลเวอร์เนียร์ เพื่อดูว่าขีดของสเกลเวอร์เนียร์ไปทางขวาว่าตรงกับขีดของสเกลหลักตรงไหน 

4. นับจำนวนช่องของสเกลเวอร์เนียร์ 

5. ค่าท่ีอ่านได้ จะต้องทำดังนี้ 

(จำนวนช่องของสเกลหลักXค่าท่ีละเอียดที่สุดของสเกลหลัก)+(จำนวนช่องสเกลเวอร์เนียร์Xค่าท่ีละเอียดที่สุดของสเกลเวอร์เนียร์) 

 

ส่วนประกอบของไมโครมิเตอร ์

1. แกนรับ    2. แกนวัด 

3. ปลอกหมุนวัด    4. เกลียว  

5. ปลอกหมุนกระทบเล่ือน  6. กลไกล็อกแกนวัด 

7. ก้านสเกล    8. ขีดสเกล  0.01  มม. 

9. โครงของไมโครมิเตอร์   10. แหวนเกลียว 

11. ขีดสเกล  1  มม.   12. ขีดสเกล  0.5  มม. 

วัตถุประสงค์การทดลอง 

1. บอกส่วนประกอบและหน้าท่ีของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ในการวัดขนาดภายนอก

และภายในของช้ินงานได้ 

 



อุปกรณ์การทดลอง 

1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  กลุ่มละ  1 ชุด  2. ไมโครมิเตอร์ กลุ่มละ  1 ชุด 

3. เหรียญห้าบาท  กลุ่มละ  1 เหรียญ  4. เหรียญบาท  กลุ่มละ  1 เหรียญ 

6. เส้นลวดความยาว 5 เซนติเมตร กลุ่มละ 1 เส้น 5. ท่อพีวีซี  กลุ่มละ  1 อัน 

วิธีการทดลอง  ตอนท่ี 1 

1. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ในเอกสารท่ีให้ 

2. ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญบาทและเหรียญห้าบาท

พร้อมบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

3. ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกท่อพีวีซี 

4. ทำการทดลองซ้ำในข้อท่ี  2  และข้อท่ี  3  พร้อมท้ังคำนวณหาค่าความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย

ของเหรียญบาท เหรียญห้าบาท  และคำนวณหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของท่อพีวีซี พร้อมบันทึกผลการ

ทดลองลงในตาราง ตอนท่ี 1 

วิธีการทดลอง  ตอนท่ี 2 

1. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญบาทและเหรียญห้าบาทพร้อมบันทึก

ผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

2. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด 

3. ทำการทดลองซ้ำในข้อท่ี  1  และข้อท่ี  2  พร้อมท้ังคำนวณหาค่าความหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ีย

ของเหรียญบาท เหรียญห้าบาท  และคำนวณหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางเฉล่ียของเส้นลวด พร้อมบนัทึกผลการ

ทดลองลงในตาราง ตอนท่ี 2 

ตอนท่ี  1  การใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

 ค่าละเอียดท่ีสุดของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์...................................เซนติเมตร 

ส่ิงท่ีต้องการวัด เหรียญบาท เหรียญห้าบาท 
1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

ความหนา (mm)         
เส้นผ่าน ศก. (cm)         
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด ท่อ  PVC 
1 2 3 เฉล่ีย 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (cm)     
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (cm)     



ตอนท่ี  2  การใช้ไมโครมิเตอร์ 

 ค่าละเอียดท่ีสุดของไมโครมิเตอร์......................................มิลลิเมตร 

ส่ิงท่ีต้องการวัด เหรียญบาท เหรียญห้าบาท 
1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

ความหนา (mm)         
เส้นผ่าน ศก. (mm)         
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด เส้นลวด 
1 2 3 เฉล่ีย 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)     
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

คำถามหลังการทดลอง 

1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ เหมาะแก่การวัดวัสดุหรือช้ินงานท่ีมีลักษณะอย่างไร และ

เครื่องมือใดเหมาะสมท่ีจะวัดอะไร 

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

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

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

 

2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดชนิดใดท่ีมีความละเอียดมากว่ากัน (บอกเหตุผล

และอธิบาย) 

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

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

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

ขั้นสรุป 

1. ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวการทดลองโดยใช้เครื่องมือท่ีกำหนดให้ 

2. ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

 



9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือ : อุปกรณ์การวัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์,  พาวเวอร์พอยท์, เอกสารประกอบการสอนวิชา

ฟิสิกส์ 1 

แหล่งเรียนรู้ :  อินเตอร์เน็ต,  ห้องสมุด 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-วิธีการวัดปริมาณทาง
กายภาพและการ
บันทึกผล 
-หน่วยทางฟิสิกส์ 
 
-ปริมาณทางฟิสิกส์ 

 
-รายงานผลการทดลอง 
 
 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 

 
-แบบบันทึกผลการทดลอง
และแบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 
-ระดับคุณภาพ 5 – 6  
ผ่านเกณฑ์ 
 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 
1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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



ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ปริมาณทางกายภาพและการวัด  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพและการวัด 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  3  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

- 

2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- จำแนกปริมาณท่ีมีหน่วยเป็นหน่วยพื้นฐาน  และอนุพนัธ์ได้ 

- บอกหน่วยของปริมาณต่างๆในระบบเอสไอได้ 

- สามารถเปล่ียนหน่วยของการวัดได้ด้วยการคำนวณ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

วิธีการวัดปริมาณทางกายภาพและการบันทึกผล  ความคลาดเคล่ือนในการวัด  การนำเสนอผลจากการ

วัดและการทดลอง  หน่วยพื้นฐานและหน่วยอนุพนัธ์  หน่วยในระบบเอสไอ  การเปล่ียนหน่วย (คำอุปสรรค)   

4. สาระการเรียนรู้ 

เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลเชิงปริมาณ การวัดปริมาณต่างๆ ประกอบด้วย 

เครื่องมือ วิธีการวัด และหน่วยที่เป็นมาตรฐาน  

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถจำแนกปริมาณท่ีมีหน่วยเป็นหน่วยพื้นฐาน  และอนุพันธไ์ด้ 

- นักเรียนสามารถบอกหน่วยและอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆในระบบเอสไอได้ถูกต้อง 

- นักเรียนสามารถเปล่ียนหน่วยของการวัดโดยวิธกีารคำนวณได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 



8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  

- นักเรียนเคยสังเกตและต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า  ทำไมการช่ังน้ำหนักของนักมวยต้องมีหนว่ยเป็น

ปอนด์ ทำไมไม่ช่ังน้ำหนักให้มีหน่วยเป็นกิโลกรัม  (ให้นักนักเรียนตอบทีละคน) 

-แล้วนักเรียนบอกได้หรือไม่ว่า คนท่ัวไปท่ีไม่เคยดูมวยเลยจะทราบได้หรือไม่ว่าน้ำหนักท่ีเป็นหน่วยปอนด์

เมื่อเทียบในหน่วยกิโลกรัมนั้นคิดเป็นเท่าใด  (ให้นักเรียนตอบทีละคน) 

- นักเรียนเคยสังเกตและต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า  หากเราพูดถึงหน่วยวัดของบ้านเราโดยการวัด

ความยาวของส่ิงของ เช่น ยาวหนึ่งคืบ ยาวหนึ่งศอก ยาวสองวา เป็นต้น  นักเรียนไปพูดหน่วยการวัดแบบนี้กับคน

ต่างชาติท่ีไม่ใช่คนไทย เขาจะรู้หรือเข้าใจในเรื่องท่ีเราพูดหรือไม่อย่างไร (นักเรียนตอบทีละคน) 

-นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายกันในห้องเรียน พร้อมกับบอกนักเรียนว่าเราจะเรียนเรื่อง การใช้หน่วย

วัด ในทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรื่อง หน่วยการวัด  ตามเนื้อหาในบทเรียน “บทท่ี 1”  ดังนี้ 

หน่วยการวัด (Measurement Unit) 

 ในการวัดค่าต่าง ๆ ใช้หน่วยในระบบมาตรฐานนานาชาติ   ท่ีเรียกว่า ระบบเอสไอ(International 

System of Unit) ซึ่งประกอบด้วย  

 1. หน่วยพื้นฐาน  (Base Units)  

 2. หน่วยเสริม  (Supplementary Units)  

 3. หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units)  

1. หน่วยฐาน (Base Units) เป็นหน่วยหลักในระบบ เอสไอ มี 7 หน่วย  ดังตารางท่ี 1 แสดง

ปริมาณ ช่ือหน่วยและสัญลักษณ์ 

ปริมาณ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ 
ความยาว เมตร m 

มวล กิโลกรัม kg 
เวลา วินาที s 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร ์ A 
อุณหภูมิ เคลวิน K 

ปริมาณสาร โมล mol 
ความเข้มของการส่องสว่าง แคลเดลา cd 



 

2. หน่วยเสริม (Supplementary Units) มี 2 หน่วยคือ เรเดียน(Radian ; rad) และสเตอ

เรเดียน (steradian) {คือหน่วยวัดมุมในวัตถุทรงตันชนิดหนึ่ง ใช้อธิบายขนาดของการกวาดมุมแบบสอง

มิติ บนปริภูมิสามมิติ ในแนวความคิดเดียวกับการวัดมุมบนระนาบสองมิติของเรเดียน ช่ือของ สเตอ

เรเดียน มาจากภาษากรีก stereos แปลว่า ตัน สเตอเรเดียนยังเป็นหน่วยอนุพนัธ์เอสไอ และใช้สัญลักษณ์ 

"sr" 

  สเตอเรเดียนนั้นเป็นหน่วยที่ไร้มิติ เช่น 1 sr = m2·m-2 = 1 แต่ก็ควรใส่หน่วย "sr" ไว้เพื่อให้มี

ความแตกต่างจากหน่วยอนุพันธ์ที่ไร้มิติอื่นๆ หรือไม่มีเลย}  

                       

 

 

 

3. หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units) เป็นหน่วยที่เกิดจากการนำหน่วยฐานมาสร้างความสัมพันธ์

กัน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ หน่วยอนุพัทธ์ที่คงรูปความสัมพันธ์ของหน่วยฐานเดิม และหน่วยอนุพัทธ์

ท่ีกำหนดหน่วยใหม่  เช่น  หน่วยของความเร็ว มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s)  

จะเห็นว่ามีหน่วยเมตรและวินาทีเป็นหน่วยฐานท่ีนำมาผสมกัน จัดว่าเป็นหน่วยที่คงรูปเดิม  

หน่วยของแรงเป็นกิโลกรัม-เมตรต่อวินาทีกำลังสอง(kg.m/s2) มีการกำหนดใหม่เป็นนิวตัน (N) 

 

ตารางที่ 2 หน่วยอนุพัทธ์ที่อยู่ในวิชาฟิสิกส์ 

หน่วย  ศัพท์บัญญัติ  สัญลักษณ์  ปริมาณ  

Becquerel  เบ็กเคอเรล  Bq  กัมมันตภาพ  

Hertz  เฮิร์ตซ์  Hz  ความถ่ี  
Joule  จูล  J  งาน พลังงาน  

Newton  นิวตัน  N  แรง  
Pascal  พาสคัล  Pa  ความดัน  
watt  วัตต์  W  กำลัง  

 



2. ครูซักถามนักเรียนทุกคนท่ีมีข้อสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม 

3. ครูอธิบายเรื่อง “การบันทึกปริมาณท่ีมีค่ามากหรือน้อย”  ดังนี ้

การบันทึกปริมาณท่ีมีค่ามากหรือน้อย ทำได้โดยการเขียนปริมาณดังกล่าวให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง และใช้

คำนำหน้าช่วยในการบันทึก ให้ปริมาณนั้นมีรูปแบบการบันทึกท่ีกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปวิเคราะห์ได้ง่าย  ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี ้

ตัวอย่างที่ 1  จงทำให้ปริมาณต่อไปนี้อยู่ในรูปท่ีมีคำอุปสรรคหน้าหน่วยวัด  

1000 กรัม  = 1 x 103 กรัม   = 1 กิโลกรัม หรือ 1 kg 

1000 เมตร  = 1 x 103 เมตร = 1 กิโลเมตร หรือ  1 km 

0.01  เมตร  = 1 x 10-2 เมตร = 1 เซนติเมตร หรือ 1 cm 

0.001 เมตร = 1 x 10-3 เมตร = 1 มิลลิเมตร หรือ 1 mm  

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เป็นคำท่ีเรียกขานกัน และพบในชีวิตประจำวันของเรา ดังท่ีจะได้ศึกษา

กันต่อไปนี ้

4. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าในชีวิตประจำวันมีการเรียกขานคำอุปสรรคเหล่านี้  เช่น  เส้ือผ้านาโน  

ความจุของฮาร์ดดีสก์  250  จ๊ิกกะไบต์  128  เมกกะไบต์  2  เทอระไบต์  นักดนตรีวงไมโคร    เป็นต้น 

5. ครูอธิบาย “เรื่องคำนำหน้าหน่วยแสดงปริมาณด้วยตัวเลข หรือคำอุปสรรค(Prefixes)” ดังนี้ 

คำท่ีใช้ในข้างต้นท่ีครูกล่าวมานั้น เป็นคำท่ีใช้เติมหน้าหน่วยเมื่อ ค่าในหน่วยฐานหรือหน่วยอนุพัทธ์มาก

หรือน้อยเกินไป ซึง่ควรจะเขียนค่านั้นให้อยู่ในรูปของตัวเลขคูณด้วยตัวพหุคูณ(ตัวพหุคูณ ก็คือ เลขสิบยกกำลังบวก

หรือลบ) เช่น  

   ระยะทาง  2,000,000  เมตร   ควรเขียนเป็น  2 x 106 เมตร  

 ตัวพหุคูณ 106 แทนด้วยคำอุปสรรค เมกะ (M) ดังนั้นอาจเขียนได้เป็น  2 เมกะเมตร หรือ  2 Mm เป็น

ต้น  ตัวอย่างคำอุปสรรคท่ีนักเรียนจะต้องท่องและสอบ  

ตัว

คูณ 

คำ

อุปสรรค 

ศัพท์

บัญญัติ 

สัญลักษณ์ ตัวคูณ คำ

อุปสรรค 

ศัพท์

บัญญัติ 

สัญลักษณ์ 

1018 exa เอกซะ E 10-18 atto อัตโต a 

1015 peta เพตะ P 10-15 femto เฟมโต f 

1012 tera เทอระ T 10-12 pico พิโค p 

109 giga จิกะ G 10-9 nano นาโน n 



106 mega เมกะ M 10-6 micro ไมโคร µ 

103 kilo กิโล k 10-3 milli มิลลิ m 

102 hecto เฮกโต h 10-2 centi เซนติ c 

101 deca เดคา da 10-1 deci เดซิ d 

 

6. ครูยกตัวอย่างการเปล่ียนหน่วยให้นักเรียนดูบนกระดาน  ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1  ความยาว  4.9  นาโนเมตร  มีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลเมตร 

วิธีทำ  ให้  x  เป็นค่าในหน่วย  km 

จะได้                         x km  =  4.9  nm 

      x (103)m  =  4.9(10-9)m 

                                             x    =   4.9 x 10-12 

ดังนั้น                  4.9 nm   =   4.9 x 10-12 km 

ตัวอย่างที่ 2  จงเปล่ียนหน่วย  72  km/hr  มีค่าเท่าใดในหน่วย  m/s 

72
𝑘𝑚

ℎ𝑟
 =   

72 𝑥 103

60 𝑥 60
 =  20  𝑚/𝑠 

7. ครูให้นักเรียนลองฝึกทำจากตัวอย่างท่ีครูกำหนดให้  ดังนี้ 

1. จงเปล่ียนหน่วยจาก  20 m/s   มีค่าเท่าใดในหน่วย  km/hr  (แสดงวิธีทำประกอบ) 

2. ความเร่งของวัตถุหนึ่งเท่ากับ  2 m/s2  จะมีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลเมตรต่อช่ัวโมง2 

8. หลังจากนักเรียนลองฝึกทำแล้ว ครูเขียนเฉลยบนกระดานดำให้นักเรียนได้ดูทีละข้อ  เพื่อเพิ่มความ

เข้าใจแกนักเรียนดียิ่งขึ้น ครูสุ่มนักเรียนออกมาทำให้ดูบนกระดานดำ โดยครูกำหนดโจทย์ข้ึนเอง 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถาม/ตอบคำถามกับนักเรียนคนท่ีไม่เข้าใจและคนต้องการท่ีรู้เพิ่มเติม 

2. ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือ : ฮาร์ดดีส  แฟลชไดร์  เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 

แหล่งเรียนรู้ :  อินเตอร์เน็ต,  ห้องสมุด 

10. การวัดและประเมินผล 



เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
--หน่วยทางฟิสิกส์ 
 
 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 
 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 



 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ปริมาณทางกายภาพและการวัด  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพและการวัด 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

- 

2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- บอกหน่วยของปริมาณต่างๆในระบบเอสไอได้ 

- สามารถเปล่ียนหน่วยของการวัดได้ด้วยการคำนวณ 

- บอกความหมายและความแตกต่างของปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ได้ 

- สามารถบอกปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ได้ท้ังวิธีวาดรูปและการคำนวณ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความหมายและความแตกต่างของปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์  การหาปริมาณเวกเตอร์โดยวิธีวาดรูป

และการคำนวณ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) เป็นปริมาณท่ีบอกเพียงขนาดอย่างเดียวก็สามารถท่ีจะส่ือและเข้าใจ

ความหมายได้อย่างสมบูรณ์  เช่น มวล(mass) ความยาว(length) เวลา(time) ปริมาตร(volume) ความหนาแน่น

(density) อัตราเร็ว(speed)  

ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) เป็นปริมาณท่ีต้องบอกท้ังขนาดและทิศทาง ต้องบอกว่ามีขนาด

เท่าใดและเคล่ือนท่ีไปทางใด ใช้เครื่องหมาย (𝐴) อยู่เหนืออักษร เช่น ความเร็ว(velocity) แรง(force) ความเร่ง

(acceleration) การขจัดหรือการกระจัด(displacement) โมเมนตัม(momentum)  

การกระทำของปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกหน่วยของปริมาณต่างๆในระบบเอสไอได้ 

- นักเรียนสามารถเปล่ียนหน่วยของการวัดได้ด้วยการคำนวณ 

- นักเรียนสามารถบอกความหมายและความแตกต่างของปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ได้ 

- นักเรียนสามารถบอกปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ได้ท้ังวิธีวาดรูปและการคำนวณ 



6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์  

- นักเรียนเคยสังเกตและต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า  การกระจัด  การขจัด  ทางลัด  ระยะทาง ปริมาณ

เหล่านี้ มีความหมายอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- นักเรียนเคยสังเกตและต้ังคำถามกับตัวเองหรือไม่ว่า  เหตุใดเมื่อเราเดินทางไปท่ีต่างๆ ต้องทราบทิศทาง 

ต้องรู้ระยะทาง ต้องรู้เรื่องความเร็วในการเคล่ือนท่ี ครูให้นักเรียน ตอบทีละคน 

  2. ครูให้นักเรียนนึกหรือจินตนาการในส่ิงท่ีนักเรียนเคยเห็นในชีวิตประจำวัน ว่ายังมีเรื่องอย่างอื่นอะไรอีก

บ้าง 

3. ครูให้นักเรียนอภิปรายในส่ิงท่ีนักเรียนคิดไว้ได้นำเสนอออกมา แล้วมานั่งอภิปรายกันในห้อง  

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์  ตามเนื้อหาในบทเรียน “บทท่ี 2”  ดังนี้ 

ปริมาณทางฟิสิกส์ 

ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) เป็นปริมาณท่ีบอกเพียงขนาดอย่างเดียวก็สามารถท่ีจะส่ือและ

เข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์  เช่น มวล(mass) ความยาว(length) เวลา(time) ปริมาตร(volume) ความ

หนาแน่น(density) อัตราเร็ว(speed) เป็นต้น 

ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) เป็นปริมาณท่ีต้องบอกท้ังขนาดและทิศทาง ต้องบอกว่ามีขนาด

เท่าใดและเคล่ือนท่ีไปทางใด ใช้เครื่องหมาย (𝐴) อยู่เหนืออักษร เช่น ความเร็ว(velocity) แรง(force) ความเร่ง

(acceleration) การขจัดหรือการกระจัด(displacement) โมเมนตัม(momentum) เป็นต้น  

เวกเตอร์(vector) 

ปริมาณเวกเตอร์นั้น เราจะแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง ซึ่งความยาวของส่วนของเส้นตรงจะ

แทนขนาด และใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทาง ดังภาพ 



 

                                     a                            u⃑⃑                             b 

  a  คือ  จุดเริ่มต้น 

  b  คือ  จุดส้ินสุด 

 ดังนั้น  ความยาว ab  คือ  ขนาดของเวกเตอร์  หรือเขียนแทนด้วย  ab⃑⃑⃑⃑⃑  หรือ  u⃑⃑  หรือ  |ab⃑⃑⃑⃑⃑|  หรือ|u⃑⃑| 

เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากัน(ไม่สนใจทิศทาง) 

นิยาม    x⃑⃑   และ  y⃑⃑     มีขนาดเท่ากัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองตัวด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุ

ทิศทาง แล้วพบว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นเท่ากัน 

 

 

       �⃑�                                                                 �⃑�           a  หน่วย                      a  หน่วย                𝑧          

                         a  หน่วย      

 

จากรูป พบว่า     |�⃑�| =  |�⃑�| =  |𝑧| =  𝑎    หน่วย 

เวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน(ไม่สนใจขนาด) 

นิยาม    x⃑⃑   และ  y⃑⃑  มีทิศทางเดียวกัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุทิศทาง 

แล้วพบว่าส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นขนานกนั หรอือยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีหัวลูกศรไปทางเดียวกัน 

                                                                                    �⃑� 

                                                          θ      

                                                         θ                           𝑧                    

                                                   �⃑� 

 

จากรูป   �⃑�  ,  �⃑�  และ  𝑧  มีทิศทางเดียวกัน 

เวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกัน (ไม่สนขนาด) 

นิยาม    x⃑⃑   และ  y⃑⃑  มีทิศทางตรงข้ามกัน ก็ต่อเมื่อ แทนเวกเตอร์ท้ังสองด้วยส่วนของเส้นตรงท่ีระบุ

ทิศทาง แล้วพบว่า ส่วนของเส้นตรงท้ังสองนั้นขนานกัน หรืออยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แต่หัวลูกศรไปทางตรงข้าม

กัน                                                     θ                     𝑧                                                               

                                                         θ                    �⃑� 

                                                  �⃑� 

 



จากรูป    �⃑�   และ  �⃑�  มีทิศทางตรงข้ามกัน 

             𝑧   และ  �⃑�  มีทิศทางตรงข้ามกัน 

เวกเตอร์ที่ขนานกัน (ไม่สนขนาด) 

นิยาม    x⃑⃑   และ  y⃑⃑   ขนานกันก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ท้ังสองมีทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกัน 

                                                                                           �⃑� 

                                                         θ                                �⃑⃑�                   

                                                 �⃑�     θ                                

                                          �⃑�            θ                             𝑑 

                                  𝑐                                                   

 

จากรูป   x⃑⃑  ⁄⁄  �⃑�  ⁄⁄  �⃑�  ⁄⁄  �⃑⃑�  ⁄⁄  𝑐  ⁄⁄  𝑑    

การเท่ากันของเวกเตอร์ 

นิยาม    x⃑⃑   เท่ากับ   y⃑⃑  ก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์ท้ังสองมีขนาดเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกัน  แต่ไม่

จำเป็นต้องทับกันสนิท (ไม่ว่าจะเคล่ือนย้ายไปไหนได้ตราบท่ีขนาดยังเท่าเดิม และทิศทางไม่เปล่ียนแปลง ซึ่งยังคง

เป็นเวกเตอร์เดิมอยู่) 

 

 

 

 

 

 

นิเสธของเวกเตอร์ 

นิยาม นิเสธของ  u⃑⃑  คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากับขนาดของ  u⃑⃑   และมีทิศทางตรงข้ามกัน  ซึ่งนิเสธของ  

u⃑⃑    ถูกเขียนแทนด้วย −u⃑⃑                                            b 

                                          u⃑⃑ 

                      a                           −u⃑⃑                   b                    

                         a 
 

จากรูป    u⃑⃑     กับ   −u⃑⃑   คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้ามกัน 

 



 เวกเตอร์ศูนย์ 

นิยาม เวกเตอร์ศูนย์ คือ  เวกเตอร์ท่ีมีขนาดเท่ากับศูนย์ หรือ เวกเตอร์ท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดเป็นจุด

เดียวกัน เขียนแทนด้วย 0⃑⃑  (.) 

2. ครูอธิบายเรื่อง “การกระทำกันของเวกเตอร์(Operations of Vector)” ให้นักเรียนฟัง  ดังนี ้

การบวกเวกเตอร์   

การรวมเวกเตอร์โดยวิธีการเขียนรูป มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เขียนลูกศรแทนเวกเตอร์ตัวแรกตามขนาดและทิศทางท่ีกำหนด 

2. นำหางลูกศรแทนเวกเตอร์ตัวที่สอง ต่อกับหัวลูกศรเวกเตอร์ตัวแรก โดยมีขนาดและทิศทางตามท่ี

กำหนด 

3. ถ้ามีเวกเตอร์ย่อยหลายๆ ตัวให้ทำเหมือนข้อ 2 จนครบทุกตัว 

4. เวกเตอร์ลัพธ์ หาได้จากลากลูกศรจากหางเวกเตอร์แรก ไปยังหัวลูกศรของเวกเตอร์ตัวสุดท้าย 

 

ตัวอย่างที่ 1  กำหนดเวกเตอร์  a⃑⃑, �⃑⃑�, 𝑐, 𝑑  𝑎𝑛𝑑  𝑒 

 

           a⃑⃑                           b⃑⃑                c⃑                  d⃑⃑                 e⃑⃑  

           a⃑⃑                      b⃑⃑                                          a⃑⃑ +  c⃑                                  

                                                                                                        c⃑                                                           

                    a⃑⃑ +  b⃑⃑                                                         a⃑⃑                  

                           a⃑⃑ +  d⃑⃑ 

                                                d⃑⃑ 

                                                                          d⃑⃑ +  a⃑⃑  or  a⃑⃑ + d⃑⃑ 

                  a⃑⃑ 

จากรูป  a⃑⃑ +  b⃑⃑ ,  a⃑⃑ +  c⃑ , a⃑⃑ +  d⃑⃑ , d⃑⃑ +  a⃑⃑  เป็นเวกเตอร์ลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำกันโดย

การบวก โดยท่ัวไปนิยมใช้สัญลักษณ์    R⃑⃑⃑ 

กรณี การหาเวกเตอร์ลัพธ์จากการต่อเวกเตอร์ให้ได้สี่เหลี่ยมด้านขนาน 

ถ้ามีเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ อาจหาผลบวกของเวกเตอร์ท้ังสอง โดยการใช้หางของเวกเตอร์

ท้ังสองต่อกัน แล้วสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีมีเวกเตอร์ท้ังสองเป็นด้าน จะได้เวกเตอร์ผลลัพธ์ คือ เส้นทแยงมุมของ

รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีลากจากจุดหางของเวกเตอร์ท้ังสองต่อกันไปยังมุมตรงข้าม ซึ่งจะแทนเวกเตอร์ผลลัพธ์ทั้ง

ขนาดและทิศทาง ดังรูป 



 

                                d⃑⃑                                   �⃑� +  𝑑 

 

                                 a⃑⃑ 

สมบัติของการบวกเวกเตอร์ 

กำหนดให้ �⃑�, �⃑⃑�, 𝑐  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ 

1. พบว่า เมื่อนำ  �⃑� +  �⃑⃑� ยังคงเป็นเวกเตอร์ในระนาบเดิมอยู่ กล่าวคือ เวกเตอร์มีสมบัติปิดของการบวก 

2.  �⃑� + �⃑⃑� =  �⃑⃑� +  �⃑�   แสดงว่าเวกเตอร์มีสมบัติการสลับท่ีของการบวก 

3.  �⃑� + (�⃑⃑� + 𝑐) =  (�⃑� +  �⃑⃑�) + 𝑐  =  �⃑� + �⃑⃑� +  𝑐  แสดงว่ามีสมบัติการเปล่ียนกลุ่ม 

4. เวกเตอร์มีสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกด้วย คือ    0⃑⃑    เนื่องจาก  �⃑� + 0⃑⃑ =  �⃑�  =  0⃑⃑ + �⃑� 

5. สำหรับทุก  �⃑�  ใดๆ ในระนาบ จะมีคู่ของมันเสมอคือ −�⃑� ท่ีทำให ้  −�⃑� + �⃑� =  0⃑⃑  =  �⃑� +  (−�⃑�) 

นั่นแสดงว่า เวกเตอร์มีสมบัติการมีอินเวอร์สการบวก 

6. ถ้า   �⃑� =  �⃑⃑�    แล้ว  �⃑� + 𝑐 =  �⃑⃑� +  𝑐   แสดงว่า มีสมบัติการบวกด้วยเวกเตอร์ท่ีเท่ากัน 

7. ถ้า    �⃑� +  𝑐 =  �⃑⃑� +  𝑐   แล้ว  �⃑� =  �⃑⃑�  แสดงว่า มีสมบัติการตัดออกของการบวก 

การลบเวกเตอร์  นิยาม 

1.เวกเตอร์ใดๆ สามารถลบกันได้เสมอและยังคงเป็นเวกเตอร์อยู่ 

2.กำหนดให้   �⃑�   และ  𝑑  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ  ผลลบเวกเตอร์   �⃑�  ด้วย   𝑑 

เขียนแทนด้วย  �⃑� −  𝑑  และ  �⃑� − 𝑑 =  �⃑� +  (−𝑑) 

จาก         �⃑� −  𝑑 =  �⃑� + (−𝑑) 

จะได้ว่า   �⃑� − 𝑑 =  �⃑�   บวกกับนิเสธของ  𝑑  ดังภาพ                   

         �⃑�   
 

                                                  𝑑                         �⃑� − 𝑑                  −𝑑                       
 

                          �⃑�                 
ข้อสังเกต                                                              �⃑�                                    −�⃑�                 

 

              �⃑�                                 �⃑� − 𝑑                   −𝑑      𝑑 − �⃑�                     𝑑 

 

                            𝑑 



จากรูป  จะเห็นว่า   �⃑� −  𝑑 ≠  𝑑 − �⃑�   ถึงขนาดจะเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน 

สรุป 

ถ้ามีเวกเตอร์  2  เวกเตอร์ใดๆ ในระนาบ  แล้วสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนานท่ีมีเวกเตอร์ท้ังสองเป็นด้านและ

จะพบว่าผลบวกกับผลลบต่างก็เป็นดังรูป 

              �⃑� + 𝑑                                       𝑑 −  �⃑� 
                                                                                                                              

                            𝑑                                                                     

 

                                            �⃑�                 

                                                 �⃑� − 𝑑 
 

3. ครูอธิบายเรื่อง “ปริมาณขจัด หรือการกระจัด”  พร้อมยกตัวอย่าง  ดังนี ้

ปริมาณขจัด(การกระจัด) หมายถึง การเปล่ียนตำแหน่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ปริมาณขจัดนี้จะ

แทนด้วย เส้นตรงที่ลากจากจุดต้ังต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเปลี่ยนตำแหน่ง  โดยไม่ต้องคำนึงถึงแนวทางเดิน

ของการเปล่ียนตำแหน่งนั้นเลย 

 

   B    จากภาพ  จะเห็นว่า การเปล่ียนตำแหน่งจากจุด  A  ไปยังจุด  B   

     ตามเส้นทาง  3  เส้น  คือ (1), (2) และ (3)  ซึ่งการเปล่ียน 

  (2)    (3)       ตำแหน่งท้ัง  3  เส้นทางนี้  จะให้ระยะขจัดท่ีเท่ากัน    

                                                      คือ  เท่ากับเส้นตรงท่ีลากจากจุด   A  ไปยังจุด  B   

       (1)      

 A   

             A                  ตัวอย่างที่  1  สนามวงกลมแห่งหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   

14  เมตร  เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนาม  เมื่อเดินไปได้ระยะ   

1  ใน  4  ของรอบ  จะได้ระยะทางเท่าไร  และมีระยะขจัดเท่าไร

  ระยะทาง คือ  ระยะทางตามแนวเส้นโค้ง  OA 

                               =  
1

4
(2𝜋𝑅) 

                                                                =  
1

4
(2𝑥

22

7
𝑥7)  =  11 𝑚 

     ระยะขจัด คือ ระยะทางตามแนวเส้นตรง  OA 

          =  √72 + 72    =  9.898  เมตร 

O 

               7  m 

 

7  m 



 

4. ครูอธิบายเรื่อง “การรวมปริมาณเวกเตอร์และการแยกเวกเตอร์”  บนกระดานดำ ให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 

 

การรวมปริมาณเวกเตอร์ 

1. การสร้างรูปแบบหัวต่อหาง  เหมือนหัวข้อการบวก การลบข้างต้นท่ีได้กล่าวมาแล้ว  

2. โดยวิธีการคำนวณ ซึ่งในกรณีท่ีเวกเตอร์ต่อกันเป็นมุมฉากพอดี การหาเวกเตอร์ลัพธ์ หรือการขจัดลัพธ์ 

จะใช้ทฤษฎีบทสามเหล่ียมมุมฉากของปีทาโกรัส  แต่สำหรับเวกเตอร์  2  ปริมาณ  �⃑⃑� และ �⃑⃑� ท่ีทำมุมกันเป็นมุม  

θ จะได้เวกเตอร์ลัพธ์  �⃑⃑� ตามกฎของโคไซน์ 

 

                          �⃑⃑� =  √𝑃2 + 𝑄2 + 2𝑃𝑄 𝑐𝑜𝑠𝜃 

                                             �⃑⃑�                                 

        �⃑⃑�                              และทำมุม   α  โดย 

       θ         α        

                          �⃑⃑�                                         𝛼 =  𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑄 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑃+𝑄 𝑐𝑜𝑠 𝜃
) 

 

การแยกเวกเตอร์ 

                 y                                    
             F                    Fx  =  Fcosθ 
 Fy         Fy =  Fsinθ 
     กล่าวคือ 

     θ         F  =  Fsinθ + Fcosθ  
                    Fx   x 

หาแรงลัพธ์ได้จาก 

 R2 =  (∑ Fx)
2

+ (∑ Fy)
2

 

               หามุมท่ีแรงลัพธ์  R  กระทำกับแนวแกน  x  ได้จาก   tan α =  
∑ Fy

∑ Fx

 

 

5. ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู  พร้อมอธิบายบนกระดานดำ 

ตัวอย่าง 1  แรง  500  นิวตัน  กระทำกับวัตถุในทิศทำมุม  37  องศา กับแนวระดับ  จงหา

ขนาดของเวกเตอร์ย่อยในแนวราบและแนวดิ่ง 

 



6. ครูพานักเรียนทำแบบฝึกหัด  พร้อมกับการอธิบายไปทีละข้อ 

1. กำหนดภาพดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนแตกแรงโดยอาศัยวิธีการทางเวกเตอร์ พร้อมท้ังหาผลรวมของแรงใน

แนวแกน  x  และแนวแกน  y  (ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณหาแรงลัพธ์  มุมท่ีแรงลัพธ์นั้นกระทำ) 

 
  F5  =  300 N                  y               F1 = 200 N 

 

                                                 

   F4 =  400 N                                       x 

    

                                                       F2 = 100 N           

                                F3  = 50 N 

 

2. จงหาขนาดของเวกเตอร์ลัพธ์ และทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ จากภาพต่อไปนี้ 

 

                           A = 2  หน่วย                                  B = 3  หน่วย                                   C = 1  หน่วย 

                                 45ο                                                   60ο   

 

3. แรงขนาด 10  และ  20  นิวตัน  กระทำร่วมกันท่ีจุด ๆ หนึ่ง เป็นมุม  53ο  ต่อกัน  จงหาขนาดและ

ทิศทางของแรงลัพธ ์   

4. อาจารย์ฟิสิกส์หน้าตาดีท่านหนึ่งขับรถไปทางทิศตะวันออก  5  กิโลเมตร จากนั้นลงใต้ 4 กิโลเมตร 

เล้ียวและขับต่อไปทางทิศตะวันตกอีก  2  กิโลเมตร จงหาขนาดและทิศทางของระยะกระจัดลัพธ์  

5. แรง  2 แรงเมื่อกระทำต่อกันเป็นมุม 60ο จะมีแรงลัพธ์เท่ากับ  √37   นิวตัน เมื่อกระทำกันเป็นมุม 

120ο จะเกิดแรงลัพธ์เท่ากับ  √13  นิวตัน  จงหาขนาดของแรงท้ัง  2 นี้ว่ามีค่าเท่าใด 

6. จากภาพ  จงหาแรงย่อยของแรง  300  N มีทิศช้ีลงไปทางขวามือ  มี  slope  =  2/3  

                    [Fx = 249 N, Fy = -166 N] 

        y       

                                                
                                      

                                           x 

 2     

          3        F  =  100 N 

 



ขั้นสรุป 

1. ครูซักถาม/ตอบคำถามกับนักเรียนคนท่ีไม่เข้าใจและคนต้องการท่ีรู้เพิ่มเติม 

2. ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือ : พาวเวอร์พอยท์  เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 

แหล่งเรียนรู้ :  อินเตอร์เน็ต,  ห้องสมุด 

 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
--ปริมาณทางฟิสิกส์ 
 
 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
 
 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

 



 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง            เร่ือง  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- คำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง ความเร็ว เวลา และการกระจัดได้ 

- เขียนและวิเคราะห์กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา และการกระจัดได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความเร็ว   อัตราเร็ว    ความเร็วเฉล่ีย  อัตราเร็วเฉล่ีย ความเร่ง  กราฟความสัมพันธ์ 

4. สาระการเรียนรู้ 

ความเร็ว เป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา อัตราเร็ว เป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อหนึ่ง

หน่วยเวลา ความเร็วเฉล่ีย คือ อัตราส่วนของการกระจัดท้ังหมดท่ีได้ต่อเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

ส่วนอัตราเร็วเฉล่ีย คือ อัตราส่วนของระยะทางท้ังหมดท่ีได้ต่อเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ี และความเร่ง คือ 

อัตราการเปล่ียนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ง ความเร็ว เวลา และการกระจัดได้ 

- นักเรียนสามารถเขียนอธิบายและวิเคราะห์กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา และการ

กระจัดได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 



-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูอธิบายทบทวนเนื้อหาในบทเรียนครั้งท่ีแล้ว พร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบว่าครั้งนี้จะเรียนเรื่อง

อะไรบ้าง  

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรื่อง ปริมาณสำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง  ตามเนื้อหาในบทเรียน “บทท่ี 3”  

ดังนี ้

ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 

ความเร็ว เป็นอัตราส่วนของการกระจัดต่อหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ 

v⃑⃑  =  
s⃑

t
 

อัตราเร็ว เป็นอัตราส่วนของระยะทางต่อหนึ่งหนว่ยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์ 

                       v =  
s

t
 

เมื่อ  v⃑⃑ คือ ความเร็ว (m/s)  v  คือ  เวลา  (m/s) 

       s⃑  คือ การกระจัด (m)  s  คือ  ระยะทาง  (m) 

       t  คือ  เวลา  (s) 

ความเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วเฉล่ียของวัตถุ 

ความเร็วเฉล่ีย คือ อัตราส่วนของการกระจัดท้ังหมดท่ีได้ต่อเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุ  

ความเร็วเฉล่ีย =  
การกระจัดท้ังหมด

เวลาท้ังหมดท่ีใช้
 

อัตราเร็วเฉล่ีย คือ อัตราส่วนของระยะทางท้ังหมดท่ีได้ต่อเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ี 

อัตราเร็วเฉล่ีย =  
ระยะทางท้ังหมด

เวลาท้ังหมดท่ีใช้
 

ความเร่ง  คือ  อัตราการเปล่ียนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลา 

v =  
∆v

∆t
=  

v − u

t
 

เมื่อ  a คือ  ความเร็ว (m/s2)  v  คือ  ความเร็วปลาย  (m/s) 

       u  คือ ความเร็วต้น (m/s)  t  คือ  เวลา  (s) 

        



กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง 

ก. กราฟระหว่างการกระจัด (s) กับเวลา (t) เช่น กรณีรถเริ่มวิ่งซึ่งระยะทางแปรผันกับเวลา 

          s 

 

                                             

                                                t 

                           0                            1 s                          2 s                          3 s 

                                      10 m 

                                                         20 m 

                                                                      30 m 

เช่น กรณีรถเริ่มวิ่งซึ่งระยะทางแปรผันกับเวลา แสดงว่าวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี (ความเร็ว หาได้

จากความชันของกราฟ) 

      s                                                                                                     s 

 

                                                 t                                                                                                    t 

กราฟนี้แสดงว่าวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว       กราฟนี้แสดงว่าวัตถุเคล่ือนท่ีโดยความเร็วกำลังเพิ่มขึ้น 

(วัตถุหยุดนิ่ง ความเร็วเป็นศูนย์)                                                               (มีความเร่ง) 

s                                                                                                      

                                                    กราฟนี้แสดงว่าวัตถุเคล่ือนท่ีโดยความเร็วกำลังลดลง (มีความหน่วง) 

                                               t                                                                                                       

ข. กราฟระหว่างความเร็ว (v) กับเวลา (t) 

v                                                                                                    v 

 

                                              t                                                                                                      t          

            วัตถุมีความเร็วคงตัว 5 m/s                                               วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้น 

                t=0           1 s              2 s             3 s                                t=0            1 s              2 s            3 s 
              v=5 m/s          5 m/s                5 m/s                          

                       5 m/s              5 m/s                 5 m/s                5 m/s                                      v=0                  3 m/s                6 m/s               9 m/s 

               (a = 0)                 วัตถุมีความเร่งคงท่ี (ความเร่ง หาจากความชันของกราฟ) 

 

    

        



v                                                                                                     v 

 

                                                

                                               t                                                                                                      t 

วัตถุเคล่ือนท่ีมีความเร็วลดลง                                      วัตถุเคล่ือนท่ีมีความเร็วเพิ่มแบบไม่คงท่ี 

โดยมีความหน่วงคงท่ี (-a)     โดยความเร่งกำลังเพิ่มขึ้น 

v                                                                                                      

     วัตถุเคล่ือนท่ีมีความเร็วเพิ่มแบบไม่คงท่ี โดยความเร่งกำลังลดลง                                                                                          

                                                 

                                               t                               

ค. กราฟระหว่างความเร่ง (a) กับเวลา (t) 

a 

 

                  
                    t1v1      t2v2         t 

2. ครูอธิบายและยกตัวอย่างการคำนวณเรื่องความเร็ว อัตราเร็ว ความเร็วเฉล่ีย อัตราเร็วเฉล่ีย ความเร่ง 

ให้นักเรียนฟังบนกระดานดำ 

3. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

4. ครูเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียนบนกระดานดำ 

 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถาม/ตอบคำถามกับนักเรียนคนท่ีไม่เข้าใจและคนต้องการท่ีรู้เพิ่มเติม 

2. ครูอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่ือ : พาวเวอร์พอยท์, เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ 1 

แหล่งเรียนรู้ :  อินเตอร์เน็ต,  ห้องสมุด 

 

 



10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-ความเร็วและ
อัตราเร็ว     
-ความเร็วเฉล่ียและ  
อัตราเร็วเฉล่ีย 
-ความเร่ง  และกราฟ
ความสัมพันธ์ 
 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลง
ในสมุด 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 

 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
 
-ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

 

 

 

 



บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

(.................................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง            เร่ือง  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2558    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ทำการทดลองหาความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 
- อธิบายการเคล่ือนท่ีในแนวตรงของวัตถุในธรรมชาติได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การเคล่ือนท่ี คือ การท่ีวัตถุเปล่ียนลักษณะการวางตัว หรือมีการเปล่ียนตำแหน่ง การเคล่ือนท่ีแนวตรงใน

แนวระดับนั้น การเปล่ียนแปลงความเร็วของวัตถุขึ้นอยู่กับแรงภายนอกท่ีมากระทำ การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีตกแบบ

เสรีในแนวดิ่ง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียว 

4. สาระการเรียนรู้ 

การวัดอัตราเร็วของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง การคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง

ด้วยความเร่งคงตัว และการตกอย่างอิสระ 

 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถทำการทดลองหาความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 
- นักเรียนสามารถอธิบายการเคล่ือนท่ีในแนวตรงของวัตถุในธรรมชาติได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 



8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน  

- การเปล่ียนแปลงความเร็วของวัตถุขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- ปัจจัยท่ีนักเรียนกล่าวมานั้นมีผลต่อตำแหน่งของวัตถุอย่างไร  

- นอกจากท่ีนักเรียนตอบมาแล้วนั้น หากวัตถุโดนแรงภายนอกมากระทำให้เคล่ือนท่ี วัตถุจะมีการ

เคล่ือนท่ีแนวตรงอย่างไร  

- การเคล่ือนท่ีท่ีแนวตรงในแบบอื่นๆมีอะไรอีกบ้าง (นักเรียนตอบและยกตัวอย่างทีละคน) 

2. ครูอธิบายทบทวนเนื้อหาในบทเรียนครั้งท่ีแล้ว พร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบว่าครั้งนี้จะเรียนเรื่องการ

เคล่ือนท่ีแนวตรงในแนวระดับ และการเคล่ือนท่ีแนวตรงภายใต้แรงดึงดูดของโลก 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลอง จากนั้นให้นักเรียนอ่านขึ้นตอนและวิธกีารทดลองตามเอกสารท่ี

ครูแจกให ้ดังนี้ 

การทดลองที่  2  การหาอัตราเร็วและความเร่งจากเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา(Ticker-tapes timer) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทดลองการหาอัตราเร็วและความเร่งจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

2. เพื่อคำนวณหาอัตราเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ีจากแถบกระดาษ 

อุปกรณ์ 

1.เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ความถ่ีขนาด 50 รอบต่อนาที 

2.แถบกระดาษ กลุ่มละ  10  แผ่น 

3.กระดาษคาร์บอน 

4.ถุงทราย  ถ่านไฟฉาย ดินน้ำมัน 

5.ไม้บรรทัด 

6.นาฬิกาจับเวลา                                               รูปท่ี 1 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

 

ทฤษฎี 

เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการหาอัตราเร็วของแถบกระดาษ โดยการทำงานของเครื่อง

อาศัยความถ่ีของกระแสไฟฟ้าขนาด 50 รอบต่อวินาที จะทำให้ตะปูเข็มซึ่งเป็นตัวเคาะทำให้เกิดจุดบนแถบ

กระดาษเคาะ 50 ครั้ง ในเวลา 1 วินาที ซึ่งช่วงเวลาการเคาะแต่ละครั้งจะห่างกัน  1/50 วินาที 



ดังนั้น  ระยะเวลา  1  ช่วงจุด  เท่ากับ  1/50  วินาที 

 
รูปท่ี 2a ตัวอย่างของช่วงจุด 

 
 

รูปท่ี 2b ระยะเวลาของ  1  ช่วงจุดซึ่งจะห่างกัน  1 ใน  50  วินาที 

 

 

 

 

                                               S1                        S2                                   S3 

 

       รูปท่ี 2c  ตัวอย่างแถบกระดาษท่ีถูกดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

รูปบนแสดงลักษณะของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา และตัวอย่างแถบกระดาษท่ีถูกดึงผ่านเครื่องเคาะ

สัญญาณเวลา จะเห็นว่าในแต่ละช่วงคือ AB  หรือ  BC  จะใช้เวลาช่วงละ  3  ช่วงจุด  มีเพียงช่วง  CD  จะใช้เวลา

ช่วงละ  4  ช่วงจุด 

ดังนั้น    tAB  =  tBC  =  3(1/50)  วินาที  และ  tCD  = 4(1/50)  วินาที 

จาก  Vav = s/t 

ดังนั้น อัตราเร็วเฉล่ียช่วง AB คือ   VAB =
𝑠1

𝑡𝐴𝐵
=

𝑠1

3(
1

50
)
 

 อัตราเร็วเฉล่ียช่วง BC คือ   VBC =
𝑠2−𝑠1

𝑡𝐵𝐶
=

𝑠2−𝑠1

3(
1

50
)
 

 อัตราเร็วเฉล่ียช่วง CD คือ  VCD =
𝑠3−𝑠2

𝑡𝐶𝐷
=

𝑠3−𝑠2

4(
1

50
)
 

 

สำหรับการคำนวณหาความเร่งจากการเคล่ือนท่ีก็คืออัตราเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหน่วยเวลาของแต่ละช่วง

ของการเคล่ือนท่ีของวัตถุมีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2  ซึ่งหาได้จากสูตร 

aav  = v/t    (m/s2) 



วิธีการทดลอง 

1. ติดต้ังอุปกรณ์เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

2. สอดแถบกระดาษเข้าระหว่างรูของปลายเคาะ ดัง

ภาพ 

3. ผูกถุงทรายติดกับแถบกระดาษ 

               รูปท่ี 3  การติดต้ังอุปกรณ์           4. กดสวิตซ์เปิด และปล่อยถุงทรายพร้อมกับจับเวลา 

จนกระท่ังถุงทรายตกถึงพื้น 

 
รูปท่ี 4  การจัดต้ังอุปกรณ์บนโต๊ะ 

 5. ทำการทดลองในทุกตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ครั้ง  แล้วบันทึกผลการทดลองเพื่อหาค่าเฉล่ีย 

บันทึกผลการทดลอง   

ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเอง  

- นักเรียนสามารถออกแบบและทำตารางเองได้ 

- คำนวณหาค่าอัตราเร็วในแต่ละช่วงเวลาท่ีได้ มาบันทึกลงตาราง 

- ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณหาค่าอัตราเร็วเฉล่ีย และความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแต่ละ

ช่วงเวลาแล้วบันทึกผลลงในตารางท่ีนักเรียนออกแบบไว้ 

- นำค่าท่ีได้มาพลอทกราฟของการเคล่ือนท่ีระหว่าง ระยะทางกับเวลา(กราฟท่ี 1)  และกราฟระหวา่ง

อัตราเร็วกับเวลา(กราฟท่ี 2) 

สรุปผลการทดลอง   

นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองโดยนำข้อมูลท่ีได้จากตารางบันทึกผลการทดลองและ หรือ การอ่านค่า

โดยดูความชันของกราฟ 

วิจารณ์ผลการทดลอง  

ให้นักเรียนวิจารณ์เกี่ยวกับการทดลองท่ีนักเรียนได้ทำในการทดลองดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างเช่น ปัญหา

อุปสรรค สภาพเครื่องมือ เป็นต้น 

 

2. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแนวตรง และพานักเรียนทำโจทย์ตัวอย่างให้นักเรียนฟังบนกระดานดำ ใน

บทเรียนท่ี 3 ตามลำดับ ดังนี้ 



การเคลื่อนที่แนวตรง 

การเคลื่อนที่ในแนวเสน้ตรงที่มีความเร่งคงที่ 

ถ้ามีวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วต้น  ความเร่ง  เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา  จะมีความเร็ว  และเคล่ือนท่ีได้

ระยะทาง   โดยท่ีปริมาณต่างๆ  มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

สมการการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงท่ี 

  v = u + at   เมื่อ   u  คือ ความเร็วต้น (t = 0) 

             s =  (
u+v

2
) t     v   คือ ความเร็วปลาย (ท่ีเวลา t ใดๆ) 

             s = ut +  
1

2
at2                a   คือ ความเร่ง (เป็นความเร่งขณะใดๆ) 

            v2 =  u2 +  2as                 t   คือ  เวลาในการเคล่ือนท่ี 

         s  คือ  การกระจัด (ระยะทาง) 

ข้อสังเกต  :  

          1. ให้ทิศทางของความเร็วต้น (u) เป็นบวก ปริมาณใดมีทิศทางตรงข้ามแทนเป็นลบ ยกเว้นเวลา (t) เป็น

ปริมาณสเกลาร์ใช้ค่าเป็นบวกเสมอ 

          2. ใช้กับการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง และมีความเร่ง a คงท่ีเท่านั้น ถ้าความเร่งไม่คงท่ีให้แบ่งเป็นช่วงๆ 

โดยความเร็วปลายช่วงท่ีหนึ่งเท่ากับความเร็วต้นในช่วงถัดไป 

          3. การเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ วัตถุจะ

เคล่ือนท่ีด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (a = g = 9.8 m/s2) 

ข้อสังเกตเก่ียวกับการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

1. จุดท่ีสูงสุดของความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ (v = 0) 

2. ท่ีระดับเดียวกันในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลง 

2.1 ความเร็วเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้าม 

2.2 เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลงเท่ากัน 

2.3 การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ แต่ระยะทางไม่เท่ากับศูนย์ 

3. กรณีปล่อยวัตถุจากบอลลูน ความเร็วต้นของวัตถุเท่ากับความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยวัตถุนั้น 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

        ตัวอย่างที่ 1  วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีในแนวตรงจากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงท่ี 3 เมตรต่อวินาที2  

เมื่อผ่านจุดสังเกตมีอัตราเร็ว 12 m/s ขณะท่ีวัตถุมีอัตราเร็ว  24 เมตรต่อวินาที  วัตถุอยู่ห่างจุดสังเกตกี่เมตร 



วิธีทำ              จากสูตร       v2 =  u2 +  2as 

   242 =  122 +  2(3)s 
                                                        S    =                  m 

        ตัวอย่างที่ 2  บั้งไฟลำหนึ่งทะยานขึ้นจากพื้นโลกในแนวดิ่ง ด้วยความเร่ง 15 เมตรต่อวินาที2 เมื่อเวลาผ่าน

ไป 60 วินาที  บั้งไฟลำนี้จะอยู่สูงจากพื้นโลกกี่เมตร 

วิธีทำ  จากสูตร                  s =  ut +  
1

2
at2 

                                                            s =  0(60) + 
1

2
(15)602 

                                   S    =     27000  m 

        ตัวอย่างที่ 3 รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงท่ี 10 m/s  ขณะท่ีอยู่ห่างส่ิงกีดขวางเป็นระยะทาง  35  

เมตร คนขับตัดสินใจห้ามล้อรถโดยเสียเวลา  1 วินาที  ก่อนท่ีห้ามล้อจะทำงาน เมื่อห้ามล้อทำงานแล้วรถจะต้อง

ลดความเร็วในอัตราเท่าใด จึงจะทำให้รถหยุดพอดีเมื่อถึงส่ิงกีดขวางนั้น 

วิธีทำ จากโจทย์ ท่ีบอกว่าคนขับตัดสินในห้ามล้อรถโดยเสียเวลา 1 วินาที ก่อนท่ีห้ามล้อจะทำงาน นั่น

แสดงว่า จะต้องหาระยะทางท่ีรถยนต์คันนี้วิ่งไปได้ ต้ังแต่เขาขับไปจนกระท่ังห้ามล้อให้รถหยุด 

จากสูตร                                               s =  ut +  
1

2
at2 

                                                         s =  ut +  0 (ความเร็วคงท่ี แสดงว่า a = 0) 

                                                            =  10 (1) 
                                                         s =  10 m 

แสดงว่า ถ้าห้ามล้อทำงาน แล้วรถจะต้องหยุดในระยะทาง   35 – 10 = 25 m 

หาความหน่วงเมื่อห้ามล้อทำงานแล้ว 

จากสูตร                                                v2 =  u2 +  2as 

                                                            02 =  102 +  2a(25) 
                                                      −100 =  50a 

           a     =   -2 m/s2 

การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีในแนวด่ิง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 

การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีตกแบบเสรีในแนวดิ่ง เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หมายถึง การท่ีวัตถุ

เคล่ือนท่ีในแนวดิ่งภายใต้แรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียว 

การคำนวณ ให้คิดเหมือนกับวัตถุเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว โดยเปล่ียน

สัญลักษณ์ จาก  a  เป็น  g  ดังนี้ 

 v = u + gt  v2 =  u2 +  2gs 

                                                                           s =  (
u+v

2
) t                          s = ut + 

1

2
gt2 

 



ข้อสังเกตเก่ียวกับการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

1. จุดท่ีสูงสุดของความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ (v = 0) นั่นหมายความว่า จุดท่ีวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด จะมีความเร็ว

เป็นศูนย์ (จุดวกกลับวัตถุจะหยุดนิ่ง) 

2. ท่ีความสูงระดับเดียวกันในการเคล่ือนท่ีขาขึ้นและขาลง 

2.1 พบว่า อัตราเร็วขาขึ้น เท่ากับ อัตราเร็วขาลง 

2.2 พบว่า เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาขึ้น เท่ากับ เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีขาลง 

2.3 การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ แต่ระยะทางไม่เท่ากับศูนย์ 

3. กรณีปล่อยวัตถุจากบอลลูน ความเร็วต้นของวัตถุต้องเท่ากับความเร็วของบอลลูนขณะปล่อยวัตถุนั้น 

เทคนิคการใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวด่ิงอย่างอิสระ(ให้ทิศของ u  เป็นบวก) 

1. วัตถุด่ิงลง  ให้ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ ทุกค่าเป็นบวกหมด(เพราะเราให้ทิศลงเป็นบวก) 

 

 

                            u 

 

2. วัตถุด่ิงขึ้น(พุ่งขึ้น) ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ ทุกค่าเป็นบวกหมด(ตามการเคล่ือนที่ของ u) ยกเว้นค่า  

g 

 

                                u 

 

 

3. วัตถุด่ิงขึ้นและลง ใช้สูตรท้ัง 4 คำนวณ                                                   v = 0 

                                                     พิจาณา 

ความเร็ว ทิศขึ้นเป็นบวก                                                        u 

  ทิศลงเป็นลบ                                                                          แกนอ้างอิง 

การกระจัด เหนือแกนอ้างอิงเป็นบวก                                 

                                                                                                  ค่า g เป็นลบ เสมอ 

  ใต้แกนอ้างอิงเป็นลบ 

  อยู่ท่ีระดับอ้างอิงเป็นศูนย์ 

 



ตัวอย่างโจทย์ 

        ตัวอย่างที่ 1  ลิงตัวหนึ่งนั่งเหม่ออยู่ขอบหน้าผาแล้วโยนแอ๊ปเป้ิลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 

เมตรต่อวินาที ขนาดของการกระจัดเมื่อส้ินวินาทีท่ี 5 มีค่ากี่เมตร 

วิธีทำ  จากโจทย์ กำหนดแอ๊ปเปิ้ลท่ีโยนขึ้นมีทิศเป็นบวก (ตามความเร็วของ u) 

 จะได้ว่า   u  =  20 m/s,  a  =  -g  = -9.8 m/s2 ,  t  =  5 

 จากสูตร      s =  ut + 
1

2
gt2 

ดังนั้น       วัตถุจะอยู่ต่ำกว่าจุดโยน……… เมตร (s  เป็นลบ) 

        ตัวอย่างที่ 2  ถ้าความเร็วต้นของน้ำท่ีฉีดขึ้นในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับ  8 m/s จงหาความสูงของน้ำท่ี

พุ่งขึ้นไปในอากาศ 

วิธีทำ                (วาดไดอแกรม) 

จากสูตร      v2 =  u2 +  2gs 

            ดังนั้น     ความสูงของน้ำท่ีพุ่งขึ้นไปในอากาศ……..เมตร 

 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ : ชุดอุปกรณ์เครื่องเคาะสัญญาณเวลา, พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องการเคล่ือนท่ีในแนวตรง 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-ทดลองหาความเร็ว 
ความเร่ง 
-การเคล่ือนท่ีในแนว
ตรง 

 
-รายงานผลการทดลอง 
 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 5 – 6 ผ่าน
เกณฑ์ 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 



ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 
1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

 



บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี  เร่ือง  แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- บอกความหมายของแรง วิธีวัดแรง และผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุได้ 

- บอกความหมายของมวลและวิธีวัดมวลได้ 

- ทดลองและหาความสัมพันธ์ของแรง มวล และสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

วัตถุจะเคล่ือนท่ีได้จะต้องมีแรงภายนอกมากระทำต่อวัตถุในปริมาณท่ีมากพอ จึงจะส่งผลให้วัตถุเกิดการ

เปล่ียนตำแหน่งหรือมีการเคล่ือนท่ีนั่นเอง  

4. สาระการเรียนรู้ 

การวัดอัตราเร็วของการเคล่ือนท่ีในแนวตรง การคำนวณหาปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง

ด้วยความเร่งคงตัว กฎการเคล่ือนท่ีและกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกความหมายของแรง วิธีวัดแรง และผลของแรงท่ีมีต่อวัตถุได้ 

- นักเรียนสามารถบอกความหมายของมวลและวิธีวัดมวลได้ 

- นักเรียนสามารถทดลองหาความสัมพันธ์ของแรง  มวล  และสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 

6. สมร รถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 



7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยต้ังวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งให้นักเรียนสังเกต แล้วครู

ถาม ดังนี้ 

- วัตถุไม่เคล่ือนนักเรียนทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด (นักเรียนตอบทีละคน) 

2. ครูใช้เชือกผูกติดกับวัตถุแล้วลากไปบนพื้นโต๊ะ จากนั้นครูก็เปล่ียนวัตถุท่ีมีน้ำหนักมากกว่าเดิมใส่ลงไป

แล้วลาก แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 

- วัตถุจะเคล่ือนท่ีได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- ปัจจัยท่ีนักเรียนกล่าวมานั้นมีผลต่อตำแหน่งของวัตถุอย่างไร  

3. ครูลากวัตถุอันเดิมเหมือนในข้อท่ี 2 แต่เปล่ียนพื้นในการลาก ซึ่งมีพื้นโฟม ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษ

ทราบ แล้วถามนักเรียนดังนี้  

- วัตถุจะเคล่ือนท่ีได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- ปัจจัยท่ีนักเรียนกล่าวมานั้นมีผลต่อตำแหน่งของวัตถุอย่างไร  

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการเคล่ือนท่ีของวัตถุ พร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบว่าครั้งนี้

นักเรียนจะได้เรียนเรื่องการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลอง กลุ่มละ 5 คน จากนั้นให้นักเรียนอ่านขึ้นตอนและวิธีการทดลอง

ตามเอกสารท่ีครูแจกให้ ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  

อุปกรณ์ 

1. ถุงทราย ขนาด 500 กรัม 3 ถุง      2. ตาช่ังสปริง  1  อัน         3. พื้นไม้  1 อัน 

4. พื้นฟิวเจอร์บอร์ด  1  อัน      5. พื้นโฟม  1  อัน         6. พื้นกระดาษทราย  1 อัน 

วิธีการทดลอง 

1. นำถุงทรายขนาด 500 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้นไม้ สังเกตแล้ววัดค่าท่ีอ่านได้

จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ีออกแบบเอง 



2. นำถุงทรายขนาด 500 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้นต่างๆท่ีครูกำหนดให้ สังเกต

แล้ววัดค่าท่ีอ่านได้จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ีออกแบบเอง 

3. เพิ่มขนาดของถุงทรายจาก 500 กรัม เป็น 1000 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้นไม้ 

สังเกตแล้ววัดค่าท่ีอ่านได้จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ีออกแบบเอง 

4. เพิ่มขนาดของถุงทรายจาก 500 กรัม เป็น 1000 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้น

ต่างๆท่ีครูกำหนดให้ สังเกตแล้ววัดค่าท่ีอ่านได้จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ี

ออกแบบเอง 

5. เพิ่มขนาดของถงุทรายจาก 1000 กรัม เป็น 1500 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้น

ไม้ สังเกตแล้ววัดค่าท่ีอ่านได้จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ีออกแบบเอง 

6. เพิ่มขนาดของถุงทรายจาก 1000 กรัม เป็น 1500 กรัม ผูกติดตาช่ังสปริง แล้วลากไปบนพื้น

ต่างๆท่ีครูกำหนดให้ สังเกตแล้ววัดค่าท่ีอ่านได้จากตาช่ังสปริง แล้วบันทึกลงในตารางการทดลองท่ี

ออกแบบเอง 

7. เปรียบเทียบท้ัง 3 กรณี คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน และปริมาณๆต่างท่ี

เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำการทดลอง กลุ่มละ 5 คน จากนั้นให้นักเรียนอ่านขึ้นตอนและวิธีการทดลอง

ตามเอกสารท่ีครูแจกให้ ในกิจกรรมท่ี 2 ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 2 

อุปกรณ์ 

1. ผ้าใบขนาด 1 x 1 m จำนวน 1 ผืน         2. ลูกเทนนิส  1  อัน     

3. ลูกก๊อล์ฟ  1 อัน    4. ลูกปิงปอง  1  อัน           

วิธีการทดลอง 

1. ให้ตัวแทนกลุ่ม 4 คน จับท่ีขอบของผ้าใบไว้ให้แน่นท้ัง 4 มุม  

2. ตัวแทนกลุ่มท่ีเหลือ 1 คน คอยหย่อนลูกเทนนิสลงบนผ้าใบ แล้วสังเกตท่ีผ้าใบ 

3. หย่อนลูกก๊อล์ฟ ตามลงไปแล้วสังเกตการเคล่ือนท่ีของลูกก๊อล์ฟ แล้วบันทึกผลการทดลอง 

4. หย่อนลูกปิงปอง ตามลงไปแล้วสังเกตการเคล่ือนท่ีของลูกปิงปอง แล้วบันทึกผลการทดลอง 

5. เปรียบเทียบท้ัง 3 กรณี พร้อมท้ังวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายในกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 แล้วสรุป 

4. ครูอธิบายในความสัมพันธ์ของแรง และกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  ตามพาวเวอร์พอยท์และเอกสารท่ี

ครูได้เตรียมมา 



แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุ  

สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

สภาพการเคลื่อนที่คงเดิม   หมายถึง อาการท่ีวัตถุอยู่นิ่งหรือมีความเร็วคงท่ี   เช่น  นักเรียนคนหนึง่ยืน

อยู่นิ่ง  ๆ  บนพื้น  เป็นต้น 

สภาพการเคลื่อนทีเ่ปลี่ยนแปลง  หมายถึง อาการท่ีวัตถุมีการเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง เช่น นักเรียนคน

หนึ่งกำลังออกวิ่ง รถยนต์กำลังเบรกกะทันหัน  เป็นต้น  

สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. แรง  

ในชีวิตประจำวัน ทุกคนออกแรงกระทำต่อวัตถุต่างๆกัน เช่น ดันประตู หิ้วกระเป๋า ยกหนังสือ เข็นรถ 

เป็นต้น การออกแรงดังกล่าวจะบอกขนาดของแรงว่ามากหรือน้อย มักใช้ความรู้สึกเข้าช่วย เช่น รู้สึกว่ายกหนังสือ

ออกแรงน้อยกว่าเข็นรถ การบอกขนาดของแรงดังกล่าวจะได้ข้อมูลไม่เท่ียงตรง ส่วนการบอกขนาดของแรงในทาง

ฟิสิกส์นั้นจะบอกจากผลของแรง ได้แก่ มวลวัตถุ และการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เพราะแรงสามารถทำ

ให้วัตถุเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีได้(โดยกำหนดให้ขนาดของแรง 1 นิวตันคือ ขนาดแรงท่ีทำให้มวล 1 กิโลกรัม

เคล่ือนท่ีไปตามแนวแรงด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 ) 

 
จากรูป - ถ้าวัตถุมีมวลขนาด 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีไปตามแนวแรงด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2  

แรง  F  ท่ีดึงวัตถุนั้นจะมีขนาดเท่ากับ 1 นิวตัน  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีท้ังขนาดและทิศทาง หน่วยของแรงตาม

ระบบ  SI  คือนิวตัน(N) และแรงสามารถทำให้วัตถุเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีได้  

1.1 แรงเสียดทาน 

แรงเสียดทาน ( friction )  หมายถึง  แรงท่ีต่อต้านการเคล่ือนท่ีของวัตถุโดยเกิดข้ึนระหว่างผิวสัมผัส

ของวัตถุกับผิวของพื้น  แรงเสียดทานมีทิศตรงข้ามกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

      

 



1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน   

1.2.1.  มวลของวัตถุ  วัตถุท่ีมีมวลมากจะกดทับลงบนพื้นผิวมาก จะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุท่ีมี

มวลน้อยซึ่งจะกดทับลงบนพื้นผิวน้อย  เช่น การวิ่งของนักกีฬา คนท่ีมีมวลมากจะมีแรงเสียดทานมากกว่า

คนท่ีมีมวลน้อย 

 

1.2.2.   ลักษณะผิวสัมผัส  ผิวสัมผัสท่ีเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าผิวสัมผัสท่ีขรุขระ  

 

 

 

1.2.3.   ชนิดของวัตถุ  ยางมีแรงเสียดทานมากกว่าไม้  

1.3. ประเภทของแรงเสียดทาน  จำแนกประเภทของแรงเสียดทานตามลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ

ได้  2  ประเภท  คือ  

1.3.1.   แรงเสียดทานสถิต (Static  Friction) คือ  แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

ยังไม่เคล่ือนท่ี(อยู่นิ่ง) จนกระท่ังวัตถุเริ่มเคล่ือนท่ี เช่น  ออกแรงผลักรถแล้วรถยังอยู่นิ่ง  เป็นต้น 

แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นนี้จะเท่ากับแรงท่ีมากระทำ

และมีค่าสูงสุดเมื่อวัตถุเริ่มจะเคล่ือนท่ี  

1.3.2. แรงเสียดทาน

จลน์(Kinetic Friction)  คือ  แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นระหว่าง

ผิวสัมผัสของวัตถุขณะท่ีวัตถุกำลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคง

มวลมาก

มาก 

 

มวลน้อย 

 

ผิวสัมผัสท่ีขรุขระ

ขรุขระ 

 



ตัว  เช่น  การกล้ิงของวัตถุ  การล่ืนไถลของวัตถุและการไหลของวัตถุ เป็นต้น   

 
แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นนี้จะเท่ากับแรงท่ีมากระทำ   ซึ่งค่าของแรงเสียดทานจลน์จะน้อยกว่าแรงเสียด

ทานสถิตเสมอสำหรับผิวสัมผัสเดียวกัน 

1.4.  สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (coefficient of friction) เป็นค่าตัวเลขท่ีแสดงถึงการเกิดแรง

เสียดทานขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ  2  ชนิด  ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษร (มิว ) 

 

 

2. มวล  

มวล คือปริมาณของวัตถุท่ีต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ มวลเป็นปริมาณ สเกลาร์ มีหน่วย

วัดเป็นกิโลกรัม(kg) (วัตถุท่ีอยู่นิ่ง จะต้านความพยายามท่ีจะทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ี ในทำนองเดียวกัน วัตถุท่ีกำลัง

เคล่ือนท่ีอยู่แล้ว ก็จะต้านความพยายามท่ีจะทำให้วัตถุนั้นหยุดนิ่ง วัตถุมวลมากจะต้านได้มาก วัตถุมวลน้อยจะต้าน

ได้น้อย)  



แรงเสียดทาน

จลน์ 

 



กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

เซอร์ไอแซก นิวตนั (ค.ศ.1643-1727) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ศึกษาธรรมชาติของแรงท่ีมีผลต่อ

สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุและได้ต้ังกฎการเคล่ือนท่ี  3 ข้อ เพื่ออธิบายถึงสภาพการเคล่ือนท่ีและการเปล่ียนแปลง

สภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุดังต่อไปนี้ 

กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 1 ของนิวตัน  

วัตถุจะคงสภาพอยู่นิ่ง หรือ สภาพการเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัวในแนวตรง นอกจากจะมีแรงลัพธซ์ึ่งมี

ค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ  

จากความรู้เกี่ยวกับกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 1 ของนิวตัน สามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับสภาพสมดุลกลของ

วัตถุ(mechanical equilibrium) ได้เนื่องจากวัตถุท่ีอยู่ในสภาพสมดุลกล แรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 

ทำให้วัตถุอยู่ในสภาพนิ่งหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1. สมดุลของวัตถุท่ีไม่มีการเคล่ือนท่ี(วัตถุอยู่นิ่ง) เช่น หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ ลูกบอลท่ีวางอยู่บนพื้น  

2. สมดุลของการเล่ือนตำแหน่งวัตถุ(วัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว) เช่น การเคล่ือนท่ีของรถท่ีแล่นบน

ถนนตรงด้วยอัตราเร็วคงท่ี  ลิฟต์ท่ีเคล่ือนท่ีขึ้นลงด้วยอัตราเร็วคงท่ี รวมถึงวัตถุท่ีหมุนรอบแกนหมุนด้วยอัตราเร็ว

คงท่ีด้วย 

หรืออาจจำแนกเป็น   

1. สมดุลต่อการเล่ือนท่ี วัตถุท่ีอยู่ในสมดุลต่อการเล่ือนท่ี คือ วัตถุอยู่นิ่งหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 

เช่น หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ รถยนต์เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 

2. สมดุลต่อการหมุน คือ การท่ีวัตถุไม่มีการหมุนหรือหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงท่ี เช่น คานท่ีอยู่นิ่งใน

แนวระดับ ป้ายโฆษณาท่ีแขวนอยู่ พัดลมหมุนด้วยอัตราเร็วคงท่ี  

จากความหมายของสมดุลทำให้ทราบว่าวัตถุท่ีอยู่ในสภาพสมดุล จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎการเคล่ือนท่ี

ข้อท่ี 1 ของนิวตัน กล่าวคือ เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเคล่ือนท่ี แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุต้องมีค่าเป็นศูนย์ 

เขียนความสัมพันธ์ได้ว่า 

∑ F⃑⃑ = 0 

 

เมื่อ  F⃑⃑  คือ แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ  มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 

กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 2 ของนิวตัน กล่าวว่า เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ ทำให้

วัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระทำ โดยความเร่งจะแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ที่มา

กระทำกับวัตถุ และจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า 

∑ F⃑⃑ = ma⃑⃑ 



 

เมื่อ     F⃑⃑  คือ แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ  มีหน่วยเป็น นิวตัน(N) 

   m  คือ มวลของวัตถุ มีหน่วยเป็น กิโลกรัม(kg) 

           a⃑⃑  คือ ความเร่งของวัตถุ  มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 (m/s2) 

กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 3 ของนิวตัน กล่าวว่า ทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกริิยาท่ีมีขนาดเท่ากันและทิศ

ทางตรงข้ามเสมอ สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า 

Action  =  Reaction 

          F⃑⃑  =  −F⃑⃑ 

เมื่อ  F⃑⃑  คือ แรงท่ีกระทำต่อวัตถุ  หรือ แรงกิริยา 

        −F⃑⃑  คือ แรงปฏิกิริยาในทิศทางโต้กลับ หรือ แรงปฏิกิริยา 

5. ครูอธิบายในความสัมพันธ์ของแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันให้นักเรียนฟัง  ตามพาวเวอร์พอยท์และ

เอกสารท่ีครูได้เตรียมมา 

กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน 

การท่ีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในลักษณะเป็นวงกลมหรืวงรไีด้นั้น 

แสดงว่าต้องมีแรงกระทำต่อดาวเคราะห์ละดวงจันทร์ เพราะแนวทางการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลง นิวตัน ได้อธิบาย

การท่ีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เนื่องจากมีแรงกระทำระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ซึ่งแรงนี้เป็นแรง

ดึงดูดระหว่างมวลของดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั่นเอง นิวตนัยังเช่ืออีกว่าแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์กับดาว

เคราะหเ์ป็นแรงแบบเดียวกันกับแรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุบนผิวโลก และเป็นแรงดึงดูดระหว่างวตัถุทุกชนิดใน

เอกภพ นิวตัน จึงสรุปเป็นกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ซึ่งมีใจความว่า “วัตถุทั้งหลายในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซ่ึง

กันและกัน โดยขนาดของแรงดึงดูดระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆจะแปรผันตรงกับผลคูณระหว่างมวลวัตถุทั้งสองและ

จะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองนั้น” 

จากการศึกษากฎของเคปเลอร์ นิวตันเสนอทฤษฎีแรงดึงดูดระหว่างมวล หรือท่ีเรียกว่า กฎความโน้มถ่วง

สากล (Newton’s law of universal gravitation) 

 ให้  m1 และ m2 เป็นมวลสองก้อนอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลท่ีกระทำต่อ

มวลท้ังสองก้อนคือ  

 



   R   เป็นระยะห่างของวัตถุท้ังสอง 

FG  เป็นขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวล 

จะได้ว่า    FG =  
Gm1m2

R2  

Sir Henry Cavendish  ได้ทำการทดลองวัดค่า  G  ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2341 โดยใช้ดุลการบิด (torsion 

balance)  

ซึ่ง  G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากล มีค่า  6.672 × 10−11  =  
N.m2

kg2  

สภาพไร้น้ำหนัก 
ตามความหมายของน้ำหนัก ซึ่งหมายถึงแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีกระทำต่อวัตถุ หรือถ้าเป็นน้ำหนักบน

ดวงดาวอื่นก็คือแรงโน้มถ่วงบนดาวดวงนัน้กระทำต่อวัตถุ ในท่ีนี้เราจะพิจารณาน้ำหนักท่ีเกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วง
ของโลกเท่านั้น เพราะเหตุว่าน้ำหนักของวัตถุมีความสัมพันธ์กับค่าความเร่ง g และ g ก็มีความสัมพันธ์กับ R (ระยะ
จากศูนย์กลางของโลก)  
           ถ้า R มีค่ามาก จะทำให้ค่า g เข้าสู่ศูนย์ หมายความว่าวัตถุท่ีอยู่ห่างโลกมากๆ แรงโน้มถ่วงของโลกท่ี
กระทำต่อวัตถุจะน้อยมาก จนเกือบมีค่าเป็นศูนย์ได้ แต่เราทราบว่าท่ีระยะถึงดวงจันทร์ หรือดวงอาทิตย์ ก็ยังมีแรง
ดึงดูดของโลกอยู่ (มีค่าเท่ากับท่ีดวงอาทิตย์ดึงดูดโลก) 
           สำหรับคนท่ีอยู่ในดาวเทียมท่ีกำลังโคจรรอบโลกอยู่ จะไม่รู้สึกว่ามีน้ำหนักเลย ท้ังนี้ในการเคล่ือนท่ี
สัมพัทธ์กับตัวดาวเทียม ทุกส่ิงทุกอย่างปรากฏเสมือนลอยอยู่ในดาวเทียมได้โดยไม่ตก เช่น เวลาเทน้ำออกจากแก้ว 
น้ำก็ลอยเป็นก้อนกลมอยู่ (เป็นทรงกลมจากความตึงผิว) ความจริงทุกส่ิงทุกอย่างในดาวเทียมเคล่ือนท่ีเป็นวิถีโค้ง
อย่างเดียวกับดาวเทียม ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเรียกว่า สภาพไร้น้ำหนัก (weightlessness)  
           ดังนั้น สภาพไร้น้ำหนักเป็นสภาพท่ีปรากฏเฉพาะต่อผู้สังเกตท่ีมีความเร่ง เช่นคนท่ีอยู่ในดาวเทียม ท้ังท่ี
ความจริงยังมีแรงท่ีโลกดึงดูดอยู่ และแรงท่ีโลกดึงดูดนี้ทำให้ผู้สังเกตนั้นมีความเร่งและเคล่ือนท่ีเป็นวิถีโค้ง แต่ผู้
สังเกตคิดว่าตนเองอยู่กับท่ีเสมอ จึงเห็นตนเองอยู่กับท่ีในดาวเทียมซึ่งเคล่ือนท่ีเป็นวิถีโค้งเช่นกัน ถ้าอยู่ในลิฟท์ท่ี
ขาดและตกลงด้วยความเร่ง ทุกคนในนั้นก็ตกลงด้วยความเร่งเท่ากัน ช่วงท่ีกำลังตกก่อนถึงพื้นก็จะอยู่ในสภาพไร้
น้ำหนักเช่นเดียวกัน 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องแรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 



10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-แรง มวล และกฎการ
เคล่ือนท่ี 
-แรง มวล และกฎการ
เคล่ือนท่ี 

 
-รายงานผลการทดลอง 
 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 5 – 6 ผ่าน
เกณฑ์ 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 
1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี  เร่ือง  แรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  7  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- ใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันคำนวณหามวล  ความเร่ง  แรงและความเร็วได้ 

- วิเคราะห์กราฟของความเร็วกับเวลาได้ 

- บอกความสัมพันธ์ของแรง มวล และระยะห่างระหว่างมวลได้ 

- นำกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุในธรรมชาติได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การนำกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุในธรรมชาติ สมดุลของการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุการเคล่ือนท่ีใน 1 มิติ สำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง  

4. สาระการเรียนรู้ 

การนำกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปใช้อธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ต้องพิจารณาว่ามีแรงใดบ้างท่ีกระทำ

ต่อวัตถุนั้น โดยเขียนภาพแทนวัตถุและเขียนแรงภายนอกทุกแรงพร้อมท้ังบอกทิศทางท่ีกระทำต่อวัตถุ โดยหาแรง

ลัพธ์ของแรงท้ังหมดท่ีกระทำต่อวัตถุ ถ้าแรงลัพธ์เป็นศูนย์ วัตถุจะไม่เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี กล่าวคือวัตถุอาจจะ

หยุดนิ่งหรือเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัวในแนวตรง ตามกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 1 ถ้าแรงลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะ

เคล่ือนท่ีด้วยความเร่งซึ่งมีทิศเดียวกับแรงลัพธ์ตามกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ี 2 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันคำนวณหามวล ความเร่ง แรงและความเร็ว

ได้ 

- นักเรียนสามารถวิเคราะห์กราฟของความเร็วกับเวลาได้ 

- นักเรียนสามารถอธิบายและบอกความสัมพันธ์ของแรง มวล และระยะห่างระหว่างมวลได้ 

- นักเรียนสามารถนำกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุในธรรมชาติได้ 



6. สมร รถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนดู โดยการผูกเชือกติดกับ

วัตถุแล้วลากไปตามพื้น แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 

- วัตถุเมื่อออกแรงในการลากแล้วมีแรงใดบ้างท่ีกระทำต่อวัตถุก้อนนี้ และมีแรงใดบ้าง 

- หากครูออกแรงลากวัตถุไปในแนวตรง กับการท่ีครูเอาเชือกพาดไว้ที่บ่าแล้วลาก นักเรียนคิดว่าแรงท่ีใช้

ในการลากจะเป็นอย่างไร 

- หากวัตถุท่ีลากไปมีน้ำหนักมากการลากในแนวใดจะใช้แรงน้อยท่ีสุด 

2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการนำกฎของนิวตันไปใช้วิเคราะห์ในเรื่องการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 

พร้อมกับแจ้งให้นักเรียนทราบว่าครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนการคำนวณและการวิเคราะห์กฎการเคล่ือนท่ี 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายตามเอกสารพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียน ดังนี ้

การนำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปใช้  

กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันท้ัง 3 ข้อเป็นความรู้พื้นฐานท่ีสำคัญมากในวิชาฟิสิกส์ ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจ

หรือใช้อธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุทุกชนิด และยังเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไป

ศึกษาเรื่องอื่น ๆ ในบทต่อ ๆ ไป และการแก้ปัญหาในปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาสามารถนำเอากฎการเคล่ือนท่ีของ

นิวตันมาวิเคราะห์เป็นขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้  

1. หาดูว่า “วัตถุ” อันไหนท่ีต้องการพิจารณา 

2. หลังจากเลือกวัตถุแล้ว ให้พิจารณาถึงส่ิงแวดล้อมของวัตถุนั้น เช่น เป็นพื้นเอียง  เป็นสปริง  

เชือก โลก  เป็นต้น  เพราะส่ิงแวดล้อมเหล่านี้อาจออกแรงกระทำกับวัตถุของเรา 

3. เลือกแกนอ้างอิง(แนวดิ่ง และ/หรือ แนวราบ )ให้เหมาะสม โดยให้วัตถุอยู่ท่ีจุดกำเนิด พร้อม

ท้ังต้ังแกนให้ง่ายต่อการพิจารณาต่อไป 



4. วาดรูปวัตถุนั้นแยกออกจากส่วนอื่นๆ แสดงแกนอ้างอิงและแรงท้ังหมดท่ีกระทำต่อวัตถุ ซึ่ง

เรียกว่า free-body diagram  

5. ใช้กฎข้อท่ี 2 ของนิวตันในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว  

2. ครูพานักเรียนทำโจทย์และอธิบายบนกระดานดำ ตามโจทย์ตัวอย่างดังนี้ 

โจทย์ตัวอย่าง 

1. จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดกระทำต่อวัตถุซึ่งมีมวล 0.5 กิโลกรัม จึงจะทำให้วัตถุนั้นเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร่ง4.0 เมตร/วินาที2  

2. ถ้าใช้แรง 3.0  นิวตัน กระทำต่อวัตถุท่ีมีมวล 0.6 กิโลกรัม วัตถุนั้นจะเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง
เท่าใด  

3. แรงสองแรงมีขนาดเท่ากัน เท่ากับ 3.0 นิวตัน กระทำต่อมวล 6.0 กิโลกรัม จงหาขนาดของ
ความเร่งของวัตถุเมื่อแรงท้ังสองกระทำในทิศเดียวกัน  

4. ในการเคล่ือนท่ีแนวตรง ถ้าระยะท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีแปรผันตรงกับเวลา แรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุมีค่า
เท่าใด  

5. เมื่อใช้แรง 2.0 นิวตัน กระทำต่อมวล 8.0 กิโลกรัม ซึ่งเดิมอยู่นิ่ง ให้เคล่ือนท่ีไปตามพื้นราบ
ปรากฏว่าวัตถุเคล่ือนท่ีได้ 3.0 เมตร ในเวลา 6.0 วินาที จงหาความเร่งของวัตถุ  

3. ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์การคำนวณสำหรับโจทย์การเคล่ือนท่ีแนวตรง ในกรณีท่ีแรงท่ีใช้ลากวัตถุ

ขนานหรืออยู่ในแนวระดับ ท้ังท่ีพื้นมีแรงเสียดทานและไม่มีแรงเสียดทาน (นักเรียนดูตามเอกสารท่ีครูแจกให้ 

พร้อมกับครูอธิบายตามพาวเวอร์พอยท์ท่ีได้เตรียมมา) 

4. ครูยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานดำ และให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ (ครูเดินดูนักเรียนในห้องทุกคน) 

5. ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์การคำนวณสำหรับโจทย์การเคล่ือนท่ีแนวตรง ในกรณีท่ีลากวัตถุเมื่อแรง

ทำมุม ใดๆกับแนวระดับหรือแนวดิ่ง ท้ังท่ีพื้นมีแรงเสียดทานและไม่มีแรงเสียดทาน (นักเรียนดูตามเอกสารท่ีครู

แจกให้ พร้อมกับครูอธิบายตามพาวเวอร์พอยท์ท่ีได้เตรียมมา) 

6. ครูยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานดำ และให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ (ครูเดินดูนักเรียนในห้องทุกคน) 

7. ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์การคำนวณสำหรับโจทย์การเคล่ือนท่ีแนวตรงในกรณีวัตถุเคล่ือนท่ีบนพื้น

เอียง ซึ่งแรงท่ีใช้ลากวัตถุขนานหรืออยู่ในแนวพื้นเอียง ท้ังท่ีพื้นมีแรงเสียดทานและไม่มีแรงเสียดทาน (นักเรียนดู

ตามเอกสารท่ีครูแจกให้ พร้อมกับครูอธิบายตามพาวเวอร์พอยท์ท่ีได้เตรียมมา) 

8. ครูยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานดำ และให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ (ครูเดินดูนักเรียนในห้องทุกคน) 

9. ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์การคำนวณสำหรับโจทย์การเคล่ือนท่ีแนวตรงในกรณีวัตถุเคล่ือนท่ีบนพื้น

เอียง ซึ่งแรงท่ีลากวัตถทุำมุม ใดๆ กับแนวพื้นเอียง ท้ังท่ีพื้นมีแรงเสียดทานและไม่มีแรงเสียดทาน (นักเรียนดูตาม

เอกสารท่ีครูแจกให้ พร้อมกับครูอธิบายตามพาวเวอร์พอยท์ท่ีได้เตรียมมา) 

10. ครูยกตัวอย่างโจทย์บนกระดานดำ และให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ (ครูเดินดูนักเรียนในห้องทุกคน) 



ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องการนำกฎการเคล่ือนท่ีของนวิตันไปใช้ 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-แรง มวล และกฎการ
เคล่ือนท่ี 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ   เร่ือง  การเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  8  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ว๔.๒  ม.๔/๒  สังเกตและอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

ว๔.๒  ม.๔/๓  อธิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม 

และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การนำกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันไปอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุในธรรมชาติ สมดุลของการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุการเคล่ือนท่ี ๒ มิติ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่าง

ง่าย  

4. สาระการเรียนรู้ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ (Projectile motion) เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวโค้งพาราโบลา 

ภายใต้การกระทำของแรงคงท่ี เช่น การเคล่ือนท่ีของวัตถุไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ทางเดินของวัตถุ

จะเป็นรูปพาโบลา 

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม(Circular motion)  คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีมีแรงกระทำต้ังฉากกับความเร็ว

อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความเร่งท่ีเกิดขึ้นจะต้องต้ังฉากกับความเร็วตลอดเวลา เราเรียกความเร่งนี้ว่า ความเร่งสู่

ศูนย์กลาง ถ้าวัตถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมแล้วมีแรงกระทำมากกว่าหนึ่งแนวจะทำให้เกิดความเร่งขึ้นสองแนวด้วยกัน 

คือ แนวสู่ศูนย์กลางและแนวเส้นสัมผัส 



การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย(Simple harmonic motion)  เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุกลับไป

กลับมาซ้ำทางเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของการกระจัดสูงสุดคงตัว เรียกว่า แอมพลิจูด ช่วงเวลาท่ีวัตถุ

เคล่ือนท่ีครบหนึ่งรอบเรียกว่า คาบ และจำนวนรอบท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีได้ในหนึ่งหน่วยเวลาเรียกว่า  ความถ่ี  

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ได้ 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักเรียน เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ดังนี้ 

- นอกจากการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงตามท่ีได้เรียนมา นักเรียนเคยเห็นการเคล่ือนท่ีในแบบอื่นๆอีกบ้าง 

นักเรียนลองยกตัวอย่างมาให้ครูฟัง (นักเรียนตอบทีละคน) 

- นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราขับรถบนทางโค้งเอียง ท่ีมีป้ายกำหนดความเร็วไว้ว่าให้ขับไม่เกิน 

40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง แต่เรากลับสังเกตเห็นความเร็วของรถขณะเล้ียวโค้งท่ีหน้าปัดบอกความเร็วสูงกว่า 40 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง แต่รถก็ยังสามารถเล้ียวโค้งได้อย่างปลอดภัย นักเรียนลองให้เหตุผลประกอบว่าเป็นเพราะเหตุใด 

- ในการเรียนในบทต่อไปนี้ครูจะได้พูดถึงเรื่องของการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ นั่นคือ การเคล่ือนทีแบบ

โพรเจกไทล์ การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮามอนิกส์ 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 1 การเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล์ 

จุดประสงค์การทดลอง 

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุแบบโพรเจกไทล์ 



2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเคล่ือนท่ีอย่างอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกในแนวดิ่งและ

แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุ 2 ชนิด ท่ีมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ จากระดับความสูงเดียวกันว่ามีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

อุปกรณ์การทดลอง 

1. เหรียญ 5 บาท หรือเหรียญ 10 บาท ท่ีมีขนาดและลักษณะเหมือนกัน 2 เหรียญ  

2. ไม้บรรทัดเหล็ก 2 อัน 

 

วิธีการทดลอง  

1. วางไม้บรรทัดให้ส่วนหนึ่งโผล่บนโต๊ะมาประมาณ

ครึ่งหนึ่ง ใช้มือกดไม้บรรทัดเพื่อไม่ให้ตก แล้ววางเหรียญไว้บนโต๊ะ

ตรงบริเวณของโต๊ะ 1 เหรียญใกล้กับไม้บรรทัด ส่วนอีกเหรียญ

หนึ่งวางไว้บนไม้บรรทัด ส่วนท่ีโผล่พ้นโต๊ะ ดังภาพ 

2. ออกแรงผลักไม้บรรทัดด้วยมือหรือใช้ไม้บรรทัดอีกอันปัดอย่างรวดเร็ว ดังภาพ สังเกตการณ์

เคล่ือนท่ีของเหรียญท้ังสอง และการตกกระทบพื้นของเหรียญท้ังสอง บันทึกผลการทดลอง 

3. ทำการทดลองเช่นเดิมแต่ออกแรงผลักไม้บรรทัดด้วยแรงท่ีมากขึ้นกว่าเดิม สังเกตการณ์

เคล่ือนท่ีของเหรียญท้ังสอง และการตกกระทบพื้นของเหรียญท้ังสอง บันทึกผลการทดลอง 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

คำถามหลังการทดลอง 

1. จากผลการทดลองท่ีได้ นักเรียนจะออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองอย่างไรให้เหมาะสม 

2. เหรียญท้ังสองมีแนวการเคล่ือนท่ีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3. เหรียญท้ังสองได้รับแรงท่ีแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. เมื่อเราเพิ่มแรงท่ีผลักไม้บรรทัดให้มากขึ้น ส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีของเหรียญท้ังสองหรือไม่ 

อย่างไร 

5. การเพิ่มแรงผลักไม้บรรทัดให้มากขึ้น เหรียญท้ังสองจะตกถึงพื้นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

6. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เหรียญท้ังสองมีลักษณะการเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

7. นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมเหรียญถงึตกถึงพื้นพร้อมกัน 

8. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้อย่างไร 



2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วครูอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 2 การยิงวัตถุ 

 

จุดประสงค์การทดลอง 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการกระจัดในแนวระดับ ท่ีเกิดขึ้นจากการยิงวัตถุท่ีมีขนาด

ต่างกันในทิศทำมุมกับแนวระดับเท่ากันของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการกระจัดในแนวระดับ ท่ีเกิดขึ้นจากการยิงวัตถุท่ีมีขนาด

เท่ากันในทิศทำมุมกับแนวระดับแตกต่างกันของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องยิงวัตถุในทิศทำมุมต่างๆ 

2. ไม้เมตรหรือตลับเมตร 

 

วิธีการทดลอง 

1. ใส่ลูกกลมโลหะขนาดเล็กของเครื่องยิงวัตถุในกระบอกยิง ดึงคัน

ยิงออกไปท่ีระยะหนึ่งแล้วยิงลูกกลมโลหะออกไปในแนวระดับ สังเกตการณ์

เคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และวัดระยะท่ีส้ันท่ีสุดจากจุดเริ่มต้นในการยิงไป

ยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น บันทึกผล 

2. ทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อ 1 แต่เปล่ียนขนาดของลูกกลมโลหะให้ใหญ่ขึ้น สังเกตการ

เคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะและวัดระยะท่ีส้ันท่ีสุดจากจุดเริ่มต้นในการยิงไปยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบ

พื้น บันทึกผล 

3. เลือกลูกกลมโลหะมา 1 ลูก ดึงคันยิงออกไปท่ีระยะหนึง่ แล้วยิงลูกกลมโลหะออกไปในแนวทำ

มุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา กับแนวระดับ สังเกตการณ์เคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะ และวัดระยะ

ท่ีส้ันท่ีสุด จากจุดเริ่มต้นในการยิงไปยังจุดท่ีลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น บันทึกผล 

4. สรุปผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง  

ตารางที่ 1 การยิงลูกกลมโลหะขนาดไม่เท่ากันด้วยแรงและมุมการยิงเท่ากัน 

ขนาดของลูกกลมโลหะที่ใช้ยิง ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดได้จากจุดเร่ิมต้นการยิงไปยังจุดที่
ลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น(cm) 

ลูกกลมโลหะขนาดเล็ก  
ลูกกลมโลหะขนาดใหญ่  



ตารางที่ 2 การยิงลูกกลมโลหะขนาดเท่ากัน แรงยิงเท่ากันในลักษณะทำมุมต่างกัน 

มุมที่ใช้ในการยิงลูกกลมโลหะ ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดได้จากจุดเร่ิมต้นการยิงไปยังจุดที่
ลูกกลมโลหะตกกระทบพื้น(cm) 

30 องศา  
45 องศา  
60 องศา  

คำถามหลังการทดลอง 

1. เมื่อนักเรียนยิงลูกกลมโลหะ เหตุใดลูกกลมโลหะจึงเคล่ือนท่ีเป็นแนวโค้ง 

2. การยิงลูกกลมโลหะขนาดไม่เท่ากันด้วยแรงท่ีเท่ากันและมุมในการยิงเหมือนกันให้ผลแตกต่าง

กันหรือไม ่

3. เมื่อนักเรียนยิงลูกกลมโลหะขนาดเท่ากันด้วยแรงท่ีเท่ากันออกไปจากจุดเดียวกันด้วยมุมที่ทำ

กับแนวระดับต่างๆ กัน ให้ผลการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

4. นักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร 

 

3. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ให้นักเรียนฟงับนพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมาพรอ้มกับ

โจทย์ตัวอย่างเพื่อคำนวณวิเคราะห์หาตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุภายใต้ความเร่ง ซึ่งทำมุมใดๆ กับความเร็วของ

การเคล่ือนท่ี โดยมุมกระทำนั้นเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะได้ลักษณะการเคล่ือนท่ีเป็นโค้งพาราโบลา ซึ่งมีการ

กระจัดเกิดขึ้น 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวราบ และแนวดิ่ง ดังนั้นความเร็วขณะใดๆ ของการเคล่ือนท่ีจะต้อง

ประกอบด้วยความเร็ว 2 แนว คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง โดยทิศของความเร็วขณะใดๆ จะ

สัมผัสกับเส้นโค้งของการเคล่ือนท่ีเสมอ 

การแบ่งประเภทของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์แบบกว้างๆ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ สามารถแบ่งเป็น 3 แบบได้ ดังนี้ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 1 วัตถุพุ่งเฉียงขึ้น 

ถ้าวัตถุพุ่งเฉียงขึ้น แล้วจะต้องแตกความเร็วต้น  (u)  ออกไปเป็นความเร็วในระบบพิกัดฉาก นั่น

คือ  (ux) และ (uy) ดังรูป 

 



        uy = u sinα                    หลักการ 

             u                               1.1 ในแนวระดับความเร็วจะคงตัว 

               α              ux =  u cosα     1.2 ในแนวดิ่งให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

         โพรเจกไทล์แบบที่ 2 วัตถุพุ่งออกในแนวระดับ 

ถ้าวัตถุพุ่งออกในแนวระดับแล้ว ความเร็วต้นท่ีพุ่งออกมาจะเป็นความเร็วในแนวระดับ (ux) ซึ่งมี

ค่าคงตัว ส่วนความเร็วต้นในแนวดิ่ง (uy) มีค่าเป็นศูนย์ ดังรูป 

                  u        ux = u    หลักการ 

                                   2.1  ความเร็วในแนวระดับจะเป็นความเร็วที่พุ่งออกใน 

                                          แนวระดับและจะมีค่าคงตัว 

                    uy =  0                                    2.2  ในแนวดิ่ง ให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

                                                     โดยความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นศูนย์ ความเร็วต้นใน 

                                                     แนวระดับ  (ux) เป็นความเร็วที่พุ่งออกมา มีค่าคง 

1. หาเวลา ในอากาศ                            ตัวไปเรื่อยๆ ความเร็วต้นในแนวดิ่ง (uy) เป็นศูนย์ 

                จากสูตร                     sy = uyt +  
1

2
gt2 

      จะได ้       t =  √
2h

g
       เวลาในแนวระดับเท่ากับเวลาในแนวดิ่ง  

2. หาระยะในแนวระดับ     s = vx.t (ในอากาศ) 

3. หาการกระจัด (S)  ตามทฤษฎีบท ปีทากอรัส 

4. หาความเร็วของวัตถุในแนวเส้นสัมผัส (V)  

         จะได้                       v⃑⃑ =  √vx
2 + vy

2 

          และ              tan θ =  
Vy

Vx
 

โพรเจกไทล์แบบที่ 3 วัตถุพุ่งเฉียงลง 

ถ้าวัตถุพุ่งเฉียงลง แล้วจะต้องแตกความเร็วต้น (u) ออกไปเป็นความเร็วในแนวระดับ (ux) และ

แนวดิ่ง (uy) ดังรูป                ux =  u cosα       หลักการ 

            α   3.1 ในแนวระดับ ความเร็วจะคงตัว 

                    U                   3.2  ในแนวดิ่ง ให้คิดเหมือนการตกอย่างอิสระของวัตถุ 

                    uy =  u sinα 



ถ้าความเร็วต้นเฉียงลงมาทำมุม  θ  กับแนวระดับใช้เทคนิคการแตกแรงให้อยู่ในระบบพิกัดฉาก 

ในกรณีนี้ต้องแตกความเร็วต้น (u) ท้ังสองแนวได้แก่ 

               ux = u cosθ    มีค่าคงตัวเสมอ 

               uy = u sinθ    วัตถุมีทิศพุ่งลง ดังนั้น ทิศพุ่งลง  (   )  เป็นทิศอ้างอิง 

          1. หาเวลา ในอากาศ 

                  จากสูตร                  sy = uyt +  
1

2
gt2 

      จะได้            t =  √
2(h−u sin θ)

g
       

2. หาระยะในแนวระดับ    s  =  ux.t (ในอากาศ) 

       จะได้               s  =  uxcosθ.t           

3. หาการกระจัด (S)  ตามทฤษฎีบท ปีทากอรัส 

                        s⃑ =  √sx
2 + sy

2 

4. หาความเร็วของวัตถุในแนวเส้นสัมผัส (V)  

             จะได้             v⃑⃑ =  √vx
2 + vy

2 

               และ      tan 𝜃 =  
𝑉𝑦

𝑉𝑥
 

ข้อสังเกตและหลักการคำนวณการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  :  

1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ พร้อมวาดรูปแนวการเคล่ือนท่ี 

2. กำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายตามโจทย์ 

3. แตกความเร็วที่จุดเริ่มต้นออกเป็นความเร็วต้นในแนวระดับ (ux)  และความเร็วในแนวดิ่ง (uy) 

4. ถ้าวัตถุขึ้นสูงสุด แล้ว ความเร็วในแนวดิ่ง  (vy) เป็นศูนย์แต่ความเร็วในแนวระดับ (vx) ยังคงตัว 

5. ถ้าหาเวลาได้จากแนวใดแนวหนึ่ง ก็สามารถท่ีจะนำไปใช้กับอีกแนวหนึ่งได้ เนื่องจาก เวลาท่ีใช้

ในการเคล่ือนท่ีเท่ากันเพราะเป็นวัตถุก้อนเดียวกันเพียงแต่มองเป็น  2  แนวเท่านั้น 

6. แยกคำนวณระหว่างการเคล่ือนท่ีในแนวระดับ (แกน x) และแนวดิ่ง (แกน y) ดังนี้ 

6.1 แนวระดับ (แกน x) ใช้สูตร คำนวณ ดังนี้ 

Sx =  uxt    เมื่อวัตถุเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว 

6.2 ในแนวดิ่ง (แกน y) ใช้สูตรคำนวณสมการการเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรงด้วยความเร่ง

คงท่ี ดังสมการข้างต้น 

7. การกำหนดเวกเตอร์  uy ของการเคล่ือนท่ีของ มีทิศเป็นบวก  (+) เสมอ 



8. ถ้าเวกเตอร์ใดมีทิศเดียวกับ  uy  แล้ว จะมีเครื่องหมายเป็นบวก (+) และถ้าเวกเตอร์ใดมีทิศ

ตรงข้ามกับ  uy  แล้ว จะมีเครื่องหมายเป็นลบ (-) 

ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

1. เมื่อขว้างหินก้อนหนึ่งด้วยความเร็วต้น 20  เมตรต่อวินาที พบว่า หินก้อนนี้ตกถึงพื้นราบด้วย

ความเร็วที่ทำมุม  60  องศา กับแนวดิ่ง หินก้อนนีจ้ะขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด 

2. ยิงกระสุนปืนมวล  50  กรัม ด้วยความเร็วต้น 100  เมตรต่อวินาที ทำมุม  37  องศา กับแนว

ระดับ หลังจากนั้น  5  วินาที กระสุนตกกระทบเป้าบนหน้าผา เป้านั้นอยู่สูงจากพื้นระดับท่ียิงเท่าไร 

3. นักปั่นจักรยานผาดโผน ต้องการท่ีจะขี่ข้ามคลองซึ่งกว้าง  5 m  ไปยังฝ่ังตรงข้าม ถ้าเขาขับรถ

ด้วยอัตราเร็ว  10  m/s  ก่อนพ้นฝ่ังแรก เขาจะข้ามได้โดยไม่ชนฝ่ังตรงข้าม  h  จะมีค่าได้มากท่ีสุดกี่เมตร 

4. ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ลูกบอลลอยอยู่ในอากาศ

นาน 4 วินาที โดยไม่คิดแรงต้านทานของอากาศ ถ้าลูกบอลไปได้ไกลในระดับ  60  เมตร ความเร็วท่ีใช้

ขว้างลูกบอลมีค่าเท่าไร 

5. นักรักบี้เตะลูกบอลขึ้นด้วยความเร็ว  20 m/s  เป็นมุม  53  องศา กับแนวระดับ เขาจะต้อง

วิ่งด้วยความเร็วอย่างน้อยท่ีสุดเท่าไร จึงจะไปรับลูกบอลท่ีเขาเตะออกไปเองได้พอดีก่อนตกถึงพื้นดิน 

6. นักฟุตบอลเตะลูกบอลไปด้วยความเร็ว  20 m/s  ในทิศทำมุม  45  องศา กับพื้นสนามไปยัง

ประตูซึ่งห่างจากจุดเตะ  50  เมตร ถ้าในเวลาเดียวกับนักฟุตบอลเตะลูกบอล ผู้รักษาประตูซึ่งยืนท่ีประตู

ได้วิ่งออกมาทันทีด้วยความเร่งคงท่ี และปรากฏว่าผู้รักษาประตูรับลูกบอลได้พอดีท่ีลูกบอลตกถึงพื้น จง

หาว่าผู้รักษาประตูต้องวิ่งออกมาด้วยความเร่งคงท่ีเท่ากับเท่าไร 

ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 2  วัตถุพุ่งออกในแนวระดับ 

1. ขว้างก้อนหินหนัก  0.5  kg  ด้วยความเร็ว  10 m/s  จากหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล  50  

m ความเร็วของก้อนหินกระทบน้ำมีค่าเท่ากับกี่เมตร/วินาที 

2. เครื่องบินทิ้งระเบิด  b  บินในแนวระดับสูงจากเป้าหมาย  a  180  เมตร แนว  ba  ทำมุมกับ

แนวระดับ  θ  โดย   θ  =  tan-1(1/4)  จงหาความเร็วต้น  u  ของเครื่องบินในขณะนั้น เมื่อปล่อย

ระเบิดลงมาแล้ว ลูกระเบิดจะกระทบเป้า  a  พอดี  กำหนดให้   g =  10 m/s2 

3. ลูกปืนมวล  8  กรัม  ยิงตรงไปยังท่อนไม้มวล  2.0  กิโลกรัม  ซึ่งวางอยู่บนโต๊ะล่ืนท่ีความสูง  

0.8  เมตร เมื่อลูกปืนกระทบท่อนไม้และฝังในเนื้อไม้  ท่อนไม้เคล่ือนท่ีหล่นจากโต๊ะ  และตกถึงพื้นห่าง

จากโต๊ะ  2  เมตร  จงหาอัตราเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตร/วินาที 

  



ตัวอย่างโจทย์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

โพรเจกไทล์แบบที่ 3  วัตถุพุ่งเฉียงลง 

1.ขว้างวัตถุจากยอดตึกด้วยความเร็ว  20 m/s เฉียงลงทำมุม 53 องศา กับแนวระดับ วัตถุจะตก

ถึงพื้นใช้เวลา 5 วินาที จงหาว่ายอดตึกสูงจากพื้นดินเท่าใด 

 

4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กลุ่มละ 5 คน แล้วครูอธิบายกิจกรรมการทดลองท่ี 3 การเคล่ือนท่ี

แบบวงกลม 

จุดประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนว

วงกลม เมื่อน้ำหนักหรือมวลของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนว

วงกลม เมื่อความยาวของเชือกท่ีผูกวัตถุท่ีเคล่ือนท่ียาวแตกต่างกัน 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นแรงท่ีทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีในแนว

วงกลม เมื่อความยาวของเชือกท่ีผูกวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีเท่ากันแต่แกว่งด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน 

อุปกรณ์ 

1. น๊อต จำนวน 4 ตัว 

2. เชือกยาวประมาณ 1.20 เมตร จำนวน 1 เส้น และเชือกยาว 1 เมตร 1 เส้น 

วิธีการทดลอง 

1. ตัดเชือกยาวประมาณ 60 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น ผูกกับน๊อต 1 ตัว และน๊อต 2 ตัว 

ตามลำดับ 

2. ทำให้น๊อตท้ังสองเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวระดับในลักษณะท่ีเชือกตึงในแนวระดับด้วย

ความเร็วในการเคล่ือนท่ีใกล้เคียงกัน สังเกตแรงดึงในเส้นเชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 

3. นำน๊อตอีกตัวหนึ่งมาผูกด้วยเชือกท่ียาว 100 เซนติเมตร จากนั้น ทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีด้วยเชือก

ท่ียาว 60 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร ด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีท่ีใกล้เคียงกัน สังเกตแรงดึงใน

เส้นเชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 

4. นำน๊อต 1 ตัว ท่ีผูกด้วยเชือกยาว 100 เซนติเมตร มาทำให้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยความเร็ว

ในการเคล่ือนท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน สังเกตแรงดึงในเส้นเชือกท่ีกระทำกับมือ บันทึกผลการสังเกต 

5. สรุปผลการทดลอง 

 



ตารางบันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการสังเกตแรงดึงเชือกที่กระทำกับมือที่ใช้
แกว่งน๊อตให้เคลื่อนทีเ่ป็นวงกลม 

เมื่อทำให้น๊อต 1 ตัว และ 2 ตัว เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม
ด้วยความเร็วและความยาวเชือกเท่ากัน 

 

เมื่อทำให้น๊อต 1 ตัว เคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยเชือกท่ีมี
ความยาวต่างกันด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีเท่ากัน 

 

เมื่อทำให้น๊อต 2 ตัว ผูกด้วยเชือกยาวเท่ากันเคล่ือนท่ี
เป็นวงกลมด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีแตกต่างกัน 

 

คำถามหลังการทดลอง 

1. ความยาวเชือกท่ีเราผูกน๊อตให้เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม แทนปริมาณอะไรของการเคล่ือนท่ีเป็น

วงกลม 

2. แรงท่ีเชือกดึงมือข้างท่ีเราใช้ทำน๊อตเคล่ือนท่ี แทนปริมาณอะไรของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม  

3. น้ำหนักของน๊อตมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้างท่ีทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีหรือไม่ อย่างไร 

ถ้าเราทำให้น๊อตเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากันและใช้เชือกท่ีมีความยาวเท่ากัน 

4. ความยาวของเชือกท่ีใช้ผูกน๊อตมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้างท่ีทำให้น๊อตเคล่ือนท่ี

หรือไม่ อย่างไร เมื่อเราใช้น๊อตท่ีมีขนาดเท่ากันและทำให้เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากัน 

5. ความเร็วในการทำน๊อตเคล่ือนท่ีมีผลต่อแรงดึงเชือกท่ีกระทำต่อมือข้าท่ีแกว่งน๊อตหรือไม่ 

อย่างไร เมื่อเราใช้น๊อตขนาดเท่ากันและผูกด้วยความยาวเชือกเท่ากัน 

5. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบวงกลมให้นักเรียนฟังบนพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมาพร้อมกับ

โจทย์ตัวอย่างเพื่อคำนวณวิเคราะห์หาตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมท่ีเราพบเห็นมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน  เช่น การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบใน

อากาศ  การเล้ียวโค้งของรถยนต์  การเคล่ือนท่ีของวัตถุเป็นวงกลมในแนวดิ่ง  เป็นต้น  เนื่องจากการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุเป็นวงกลมจะมีความเร่งต้ังฉากกับความเร็วอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นเมื่อความเร็วขณะใดๆ มีทิศสัมผัสกับเส้นโค้ง

ของการเคล่ือนท่ี  ความเร่งท่ีต้ังฉากกับความเร็วจึงมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม  เราเรียกความเร่งนี้ว่า 

“ความเร่งสู่ศูนย์กลาง ” 

ในชีวิตประจำวันท่ีพบเห็นได้ เช่น แกว่งเชือกให้อยู่ในแนววงกลม  รถวิ่งบนถนนโค้ง  รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง  

การโคจรของดาวเทียมรอบโลก  ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ตลอดจนโลกหมุนรอบตัวเอง เป็นต้น 



เรานิยามการเคล่ือนท่ีในแนววงกลมได้ว่า เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว แต่

ทว่าทิศของความเร็วนั้นเปล่ียนไปตลอดเวลา  กล่าวคือ 

1. ความเร็วที่เปล่ียนไป เมื่อ 

- มีการเปล่ียนขนาดของความเร็ว 

- มีการเปล่ียนทิศของความเร็ว 

- มีการเปล่ียนท้ังขนาดและทิศทาง 

2. ความเร่ง คือ ความเร็วที่เปล่ียนไปในหนึ่งหน่วยเวลา  

แสดงว่า  ขนาดของความเร่งมีค่าเป็น   ac = v2/R   และจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลม 

สมมุติให้   ac  แทน ความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีในแนววงกลม 

และให้  ∑Fc   แทน แรงสู่ศูนย์กลางท่ีกระทำกับวัตถุมวล  m  (kg) 

จะได้                    ac = v2/R    

จากกฎข้อที่  2  ของนิวตัน แรงท่ีกระทำกับวัตถุจะมีทิศเดียวกับความเร่ง 

   ∑F    =    ma 

∑Fc   =   mac  =   m(v2/R ) 

การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมของวัตถุมี  2  แบบ  คือ 

1.วัตถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว  แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุด

ศูนย์กลางของวงกลม 

2.วัตถุเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วไม่คงตัว  พบว่าแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุมีทิศพุ่งออกจาก

จุดศูนย์กลางของวงกลม 

ส่ิงท่ีต้องรู้เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

1. ความเร็วเชิงมุม (Angular  Velocity) 

อัตราเร็วเชิงมุม  คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเรเดียน กล่าวคือ “มุมการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนว

วงกลมซึ่งถูกรัศมีกวาดได้ใน  1  วินาที”  มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ โอเมกา (ω) 

อัตราเร็วเชิงเส้น คือ ความยาวตามเส้นโค้งของวงกลมท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีได้ในเวลา 1 วินาที  มีหน่วยเป็น 

เมตรต่อวินาที เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  (V) 

เม่ือ   a  แทน ความยาวส่วนโค้งท่ีรองรับมุม (ระยะทางเชิงมุม) 

R แทน รัศมีของส่วนโค้ง 

θ แทน มุมท่ีจุดศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเรเดียน 

t  แทน เวลาท่ีรัศมีกวาดได้ระยะทางเชิงมุม  a 



2. ความรู้เร่ืองฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

มุมท่ีจุดศูนย์กลาง = ส่วนโค้ง/รัศมี  (เรเดียน) 

จะได้   θ = a/R  ……..(1) 

อัตราเร็วเชิงมุม ω คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางโดยวัตถุเคล่ือนท่ีและถูกรัศมีกวาดได้ใน  1  วินาที 

จะได้   ω =  θ/t  ……..(2) 

นำ  (1)  แทนใน (2) จะได้  

   ω = (a/R)/t  

   ωR = a/t 

   ωR = v 

แสดงว่า   v = ωR  ……..(3) 

จาก   ac  =  v2/R      

จะได้   ∑Fc   =      m(v2/R)  ……..(4) 

นำ  (3) แทนใน  (4)  และ  (5)  จะได้ 

 ac  =  v2/R    = ω2R  

 ∑Fc   =      mv2/R  = mω2R    ……..(5) 

3. ความถ่ี (Frequency) และ คาบ (Period) 

ความถ่ี คือ จำนวนรอบท่ีเคล่ือนท่ีได้ใน 1 วินาที ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “f” 

คาบ คือ เวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบ ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ “T” 

  พบว่า     f          =      1/T 

จาก    ω =  θ/t 

   ω =  2π/T  ……..(6) 

   ω =  2πf  ……..(7) 

จาก   v = ωR 

   v = 2πf R  ……..(8) 

         ∑Fc     =      mv2/R 

     = mω2R  

     = m(2πf)2R ……..(9) 

 

 



6. ครูอธิบายและทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนดูบนกระดานดำ 

แบบฝึกหัดการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

1. ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรรอบโลกท่ีความสูง 600 กิโลกเมตรจากผิวโลก และมีอัตราเร่งเนื่องจาก

แรงโน้มถ่วงเป็น 8.2 m/s2 จงหาอัตราเร็วเชิงเส้นของดาวเทียม (รัศมีของโลกคือ 6,400 km) 

2. มวล m ถูกทำให้ไถลเป็นวงกลมในระนาบระดับไปรอบผิวเกล้ียง และล่ืนอยู่ภายในของกรวยที่

หงายต้ังตรง ดังภาพ จงหาว่าขณะนี้มวล m มีค่าพลังงานศักย์เป็นกี่เท่าของพลังงานจลน์ ท้ังนี้ให้ถือว่า 

ระดับปลายล่างของกรวยมีค่าพลังงานศักย์เป็นศูนย์ 

3. มวล m แขวนไว้ดังรูป และถูกตรึงไว้ด้วยแรง F ในแนวระดับ เมื่อแรงดังกล่าวทำมุมกับมวล 

m เท่ากับ 60 องศา ความเร่งของมวล m ทันทีหลังจากตัดแรง F ออกจะเป็นเท่าใด 

4. ทรงกลม a และ b วางอยู่บนระนาบระดับ เมื่อเริ่มต้นเคล่ือนท่ีพร้อมกัน ทรงกลม a เคล่ือนท่ี

เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงท่ี ส่วนทรงกลม b ถูกแรงดีดให้เคล่ือนท่ีขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 

25 m/s ถ้าทรงกลม b ตกถึงพื้นระนาบ เมื่อทรงกลม a เคล่ือนท่ีครบ 1 รอบพอดี ทรงกลม a เคล่ือนท่ี

ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียนต่อวินาที 

5. ผูกวัตถุท่ีปลายล่างของเชือกเส้นท่ียาว l เมตร ตรึงปลายบนไว้ แล้วแกว่งวัตถุให้เป็นวงกลมใน

ระนาบระดับ ถ้าเชือกทำมุม θ กับแนวดิ่ง วัตถุจะแกว่งครบรอบในเวลา T วินาที ความเร่งสู่ศูนย์กลาง

ของวัตถุมีค่าเท่าใด 

6. โลกหมุนรอบตัวเองตามปกติ ทำให้วัตถุท่ีอยู่บนผิวโลก ณ ตำแหน่งศูนย์สูตร มีความเร่งสู่

ศูนย์กลาง a m/s2 ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองช้าลงเป็นรอบละ 36 ช่ัวโมง ความเร่งสู่ศูนย์กลางของวัตถุท่ีผิว

โลกตรงตำแหน่งเดิมจะเป็นกี่เมตรต่อวินาที2 

7. เหรียญห้าบาทวางอยู่ท่ีระยะ 20 เมตร จากศูนย์กลางแผ่นเสียง ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

สถิต ระหว่างเหรียญและแผ่นเสียงเป็น 0.125 จงคำนวณหาจำนวนรอบท่ีมากท่ีสุดใน 1 วินาที ท่ี

แผ่นเสียงหมุนแล้วเหรียญยังคงอยู่นิ่งเทียบกับแผ่นเสียง 

8. วัตถุผูกติดปลายเชือกแล้วแกว่งเป็นวงกลมสม่ำเสมอตามแนวราบแบบฐานกรวย ถ้ารัศมีของ

การแกว่งเป็นวงกลมเท่ากับ 30 cm และมวลของวัตถุเป็น 0.5 กิโลกรัม เชือกยาว 50 cm อัตราเร็ว

เชิงมุมของการแกว่งเป็นกี่เรเดียนต่อวินาที 

 

ขั้นสรุป 

1. ครูอธิบายสรุปให้นักเรียนฟัง ดังนี ้



- การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุอย่างอิสระอีกรูปแบบหนึ่ง มีแนวการเคล่ือนท่ี

เป็นวิถีโค้งซึ่งเป็นการเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ โดยท่ีแรงลัพธ์ในแนวระดับเป็นศูนย์ ทำให้วัตถุมีความเร็วคงท่ีในแนวระดับ 

ส่วนแรงลัพธ์ที่กระทำในแนวดิ่ง คือ แรงดึงดูดของโลกซึ่งจะทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีลงในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงท่ี 

ดังนั้น ความเร็วในแนวระดับจึงเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผลรวมของการเคล่ือนท่ีท้ังสองแนวจะส่งผลให้แนวการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุเป็นวิถีโค้ง ซึ่งเรียกว่า การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ เช่น การทุ่มน้ำหนัก การชู้ทบาสเกตบอล 

การตีวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 

-การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม เป็นการเคล่ือนท่ีอีกลักษณะหนึ่งท่ีนักเรียนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อ 

เมื่อเราใช้เชือกผูกวัตถุก้อนหนึ่งแล้วจับปลายเชือกให้วัตถุแกว่งไปรอบๆ ตัวเรา วัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมจะ

มีความเร็วขณะหนึ่ง อยู่ในแนวเส้นสัมผัส ความเร็วของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม มีทิศทางเปล่ียนไปตลอดเวลา 

ดังนั้น ถึงแม้ว่าความเร็วของวัตถุจะคงท่ี แต่ทิศทางของความเร็วของวัตถุจะเปล่ียนไปทุกขณะ การเคล่ือนท่ีในแนว

วงกลมทุกแบบจึงเป็นการเคล่ือนท่ีท่ีมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางการเคล่ือนท่ีหรือจุด

ศูนย์กลางของวงกลม เรียกว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง ซึ่งขนาดความเร่งนี้จะมีค่ามากหรือน้อย ข้ึนอยู่กบัอัตราเร็ว

ของวัตถุ และรัศมีการเคล่ือนท่ีของวัตถุ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมท่ีเราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเล้ียวโค้ง

บนถนนราบท่ีมีแรงเสียดทาน การเล้ียวโค้งบนถนนล่ืน 

-การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย เป็นการเคล่ือนท่ีกลับไปมาซ้ำรอยเดิม โดยผ่านแนวสมดุลด้วย

ช่วงการแกว่งท่ีแคบๆ ระยะกระจัดสูงสุดและเวลาในการเคล่ือนท่ีครบรอบคงท่ี โดยท่ัวไปเมื่อทำให้วัตถุส่ัน วัตถุนั้น

จะส่ันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ค่าแอมพลิจูดหรือช่วงกว้างของการส่ัน จะลดลงเรื่อยๆ จนหยุดในท่ีสุด ท้ังนี้เพราะ

วัตถุจะเกิดการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากความฝืดต่างๆ และแรงต้านการเคล่ือนท่ีจากอากาศ แต่ถ้าเราไม่

คิดถึงแรงต้านทานจากความฝืดหรือแรงต้านของอากาศ เราอาจถือว่าพลังงานรวมของวัตถุคงท่ี นั่นคือ วัตถุจะมี

แอมพลิจูดของการส่ันคงท่ี และยังพบอีกว่าความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย จะมีค่ามากท่ีสุด

เมื่อเคล่ือนท่ีผ่านจุดสมดุลในขณะท่ีความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์ ณ ตำแหน่งนี้ 

2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

3. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

4. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องการเคล่ือนท่ีใน 2 มิติ 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 



10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- การเคล่ือนท่ีแบบ
ต่างๆ 
 

 
-รายงานผลการทดลอง 
 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 5 – 6 ผ่าน
เกณฑ์ 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

เกณฑ์ในการตัดสินการประเมิน 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 
1 – 2 ปรับปรุง 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน   เร่ือง  การเคล่ือนใน 2 มิติ 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  5  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- บอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม  อัตราเร็วเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมได้ 

- บอกได้ว่าทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย มีผลต่อวัตถุแข็งเกร็งอย่างไร 

- สามารถนำกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม ไปใช้ในการอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบหมุนของวัตถุในกรณีท่ี

ไม่มีทอร์กมากระทำต่อวัตถุ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม ทอร์กกับการเคล่ือนท่ีแบบหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย 

4. สาระการเรียนรู้ 

การเคล่ือนท่ีแบบหมุน คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุรอบแกนคงตัว หรืออาจจะหมุนรอบศูนย์กลางมวล และ

บางครั้งวัตถุก็อาจหมุนพร้อมท้ังเล่ือนตำแหน่งไปด้วย โดยท่ีแกนหมุนจะวางตัวตั้งฉากกับระนาบการเคล่ือนท่ีของ

มวลย่อยๆ ในแนววงกลม 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกความหมายของการกระจัดเชิงมุม  อัตราเร็วเชิงมุมและความเร็วเชิงมุมได้ 

- นักเรียนสามารถบอกได้ว่าทอร์กและโมเมนต์ความเฉ่ือย มีผลต่อวัตถุแข็งเกร็งอย่างไรได้ 

- นักเรียนสามารถนำกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม ไปใช้ในการอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบหมุนของวัตถุใน

กรณีท่ีไม่มีทอร์กมากระทำต่อวัตถุได้ 

6. สมร รถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนดู โดยการหมุนรอบแกน
ของล้อและเพลารถจักรยานแล้วถามนักเรียน ดังนี้ 

- จากท่ีนักเรียนสังเกตดูการหมุนของล้อรถจักรยาน นักเรียนเห็นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
- มีอะไรบ้างท่ีเคล่ือนท่ี และมีส่ิงใดบ้างท่ีไม่เคล่ือนท่ีเลย 
2. จากท่ีนักเรียนเห็นนี้เป็นการเคล่ือนท่ีของวัตถุในรูปแบบของการเคล่ือนท่ีแบบหมุน ซึ่งครูจะได้ให้

นักเรียนได้เรียนกันในวนันี ้
ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเรื่องการเคล่ือนท่ีแบบหมุนให้นักเรียนฟังบนกระดานดำ พร้อมกับพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้

เตรียมมา 

ในบทท่ีผ่านมาเราพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุในเชิงอนุภาค โดยการพิจารณาเฉพาะการเคล่ือนท่ีแบบ

เล่ือนตำแหน่ง  

 ยกตัวอย่างกรณีถ้ามีแรงลัพธ์กระทำผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ ก็จะทำให้วัตถุมีการเล่ือนตำแหน่ง

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 

 สำหรับการศึกษาในบทนี้ เราจะพิจารณาการเคล่ือนท่ีแบบหมุนของวัตถุโดยจุดศูนย์กลางมวลอยู่กับท่ี 

หรือการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลโดยมีการเล่ือนตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวล เช่น การกล้ิงของกระป๋อง การ

หมุนของล้อรถ การหมุนของลูกข่าง การหมุนของรอก ฯลฯ  

วัตถุท่ีมีระยะระหว่างอนุภาคท่ีประกอบกันเป็นวัตถุมีค่าคงท่ีเสมอ เมื่อถูกแรงกระทำก็ยังไม่มีการเปล่ียน
ระยะหรือรูปร่าง เราเรียกวัตถุท่ีมีลักษณะดังกล่าวว่า วัตถุแข็งเกร็ง Rigid Body และวัตถุมีการเคล่ือนท่ีหมุนไป
รอบแกนใด ๆ สามารถแบ่งพิจารณาได้เป็น 

 แกนหมุนอยู่กับท่ี เช่น การหมุนรอบแกนของล้อและเพลา 

 การหมุนเคล่ือนท่ีในทิศขนานกับทางเดิม เช่นการหมุนล้อรถยนต์ 

 แกนหมุนตามไปด้วย เช่น การหมุนของลูกข่าง 

ดังนั้น การเคล่ือนท่ีแบบหมุนจะเป็นการเคล่ือนท่ีโดยการหมุนรอบตัวเอง รอบจุดใดจุดหนึ่ง หรือ แกนใด

แกนหนึ่งในตัวมัน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกข่าง พัดลม ล้อรถ เป็นต้น 

ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ีแบบหมุน 



1. วัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Body) คือ วัตถุในอุดมคติท่ีประกอบไปด้วยอนุภาคมากมายเรียงราย

ต่อเนื่องกันและมีระยะระหว่างอนุภาคคงท่ีเสมอ ดังนั้น วัตถุแข็งเกร็งจึงไม่มีการเปล่ียนรูปร่างในขณะ

เคล่ือนท่ี ไม่ว่าจะมีแรงภายนอกมากระทำมายมายเพียงใดก็ตาม (ในอุดมคติ) กล่าวง่ายๆ คือ วัตถุที่มี

รูปทรงแน่นอน 

2. การกระจัดเชิงมุม (Angular Displacement) คือ มุมท่ีกวาดไปจะอยู่ในระนาบของการ

เคล่ือนท่ีในช่วงเวลาส้ันๆ และมีการกำหนดทิศของมุมท่ีกวาดไป เป็นปริมาณเวกเตอร์ ถูกเขียนแทนด้วย

สัญลักษณ์ เซตา (θ) 

3. ความเร็วเชิงมุม (Angular  Velocity) คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนย์กลางมีหน่วยเป็นเรเดียน กล่าวคือ 

“มุมการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนววงกลมซึ่งถูกรัศมกีวาดได้ใน  1  วินาที”  มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที 

ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ โอเมกา (ω) 

4. ความเร่งเชิงมุม (Angular  Acceleration) คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วเชิงมุมท่ีเปล่ียนไป

กับช่วงเวลาท่ีใช้ ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ แอลฟา (α) 

สามารถเปรียบเทียบสูตรต่างๆ ของการเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว กับการ

เคล่ือนท่ีแบบหมุน ดังนี้ 

การเคลื่อนที่ในแนวเสน้ตรง การเคลื่อนที่แบบหมุน 

s θ 

v ω 

a α 

v = u + at ω = ω0 + αt 

s = ut +
1

2
at2 θ = ω0t +

1

2
αt2 

s = [
u + v

2
] t θ = [

ω0 + ω

2
] t 

v2 = u2 + 2as ω2 = ω0
2 + 2αθ 

 

2. ครูอธิบายหัวข้อ พลังงานจลน์ของการเคล่ือนท่ีแบบหมุน โมเมนต์ความเฉ่ือย และทอร์กกับการ

เคล่ือนท่ีแบบหมุน จากพาวเวอร์พอยท์ประกอบการสอนท่ีครูได้เตรียมมา 

3. ครูยกตัวอย่างโจทย์และแสดงวิธีทำบนกระดานดำพร้อมกับเปิดพาวเวอร์พอยท์ประกอบการสอน 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 



2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องการเคล่ือนทีใน 2 มิติ สำหรับการเคล่ือนท่ีแบบหมุน 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

 

10. การวัดและประเมินผล 

 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-การเคล่ือนท่ีแบบ
หมุน 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  การชนและโมเมนตัม   เร่ือง  โมเมนตัมเชิงเส้น 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2563    เวลา  7  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

- บอกได้ว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ขึ้นอยู่กับมวลและความเร็ว รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

นิยามของการดล แรงดล 

- สามารถนำกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในการอธิบายการชนแบบยืดหยุ่น

และไม่ยืดหยุ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้เรื่องโมเมนตัมไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องได้ 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

การดลและแรงดล โมเมนตัมและการชน แรงและการเปล่ียนโมเมนตัม การชนใน 1 มิติ การชนใน 2 มิติ

และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

4. สาระการเรียนรู้ 

โมเมนตัม คือ ปริมาณการเคล่ือนท่ีของวัตถุ คิดจากผลคูณของมวลกับความเร็วหรือเปรียบเทียบได้ว่า 

เป็นความพยายามของวัตถุท่ีจะพุ่งไปตามทิศของความเร็ว การชนมี 3 แบบคือ การชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่

ยืดหยุ่น และการชนแบบไม่ยืดหยุ่นโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถบอกได้ว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ขึ้นอยู่กับมวลและความเร็ว รวมทั้งมีความรู้

และเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของการดล แรงดล 

- นักเรียนสามารถนำกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในการอธิบายการชนแบบ

ยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้เรื่องโมเมนตัมไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีเกี่ยวข้องได้ 

6. สมร รถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 



-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนดู โดยการเล่นกีฬา

สนุ๊กเกอร์หรือการเล่นพลู แล้วถามนักเรียน ดังนี้ 

- นักเรียนคงเคยได้เห็นการเล่นสนุกเกอร์ของนักกฬีา นักเรียนเคยสังเกตไหมว่า การจะแทงลูกลงหลุมได้

นั้นจะต้องเล็งก่อนแทงได้กี่แบบ 

- แรงท่ีใช้ในการแทงลูกมีผลหรือไม่อย่างไร  

- การแทงลูกในแนวเฉียงแทยง หรือแทงลูกในแนวตรง ผลการแทงจะเป็นอย่างไร 

- นักเรียนลองเปรียบเทียบดูว่า นี่คือผลจากการเล่นบนโต๊ะ ลองนึกดูเล่นๆดูว่า หากเกิดการชนกันของรถ

บนท้องถนนจะเป็นอย่างไร 

2. วันนี้ครูจะพานักเรียนเรียนเรื่องโมเมนตัมและการชน ซึ่งจะได้อธิบายตามหลักของฟิสิกส์ ดังนี้ 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเรื่อง โมเมนตัม จากพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมาประกอบการสอน 

1. โมเมนตัม(Momentum) คือ ผลคูณระหว่างมวล และความเร็วของวัตถุ หรือจะกล่าวได้ว่า 

ความพยายามของวัตถุท่ีจะพุ่งไปตามทิศของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมีทิศตามทิศของความเร็ว มี

หน่วยเป็น kg.m/s หรือ N.s   เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  P⃑⃑⃑ 

                โมเมนตัม   =   มวล  x  ความเร็ว 

เขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่า     P⃑⃑⃑  =   mv⃑⃑ 

จากสมการจะเห็นได้ว่า  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม  อาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงมวล  หรือ 

การเปล่ียนแปลงขนาดของความเร็ว 

ถ้าระบบมีมวลอยู่หลายก้อน  แล้ว  สามารถหาโมเมนตัมของระบบได้จากผลรวมโมเมนตัม ของ

วัตถุแต่ละก้อนแบบเวกเตอร์ 

2. ครูอธิบายเรื่อง การดล และแรงดล(Impulse and Impulsive Force) 

  การดล คือ  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม  เป็นปริมาณวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของ

ความเร็วที่เปล่ียนไป มีหน่วยเป็น kg.m/s  หรือ  N.s 



 พิจารณาแรง  F กระทำกับมวล  m  ในเวลา  t  ดังนั้น มวล  m  เร่งความเร็วจาก  u  เป็น  v 

 จากกฎข้อท่ี   2   ของนิวตัน    

                              ∑F =   ma                              ………..(1) 

  และ  v =  u + a. ∆t 

    a =   
v−u

∆t
                                   ………..(2) 

 นำ  (2)  แทนใน (1) จะได้ ∑F =  m (
v−u

∆t
) 

ดังนั้น              ∑F. ∆t =  mv − mu  

 ∑F. ∆t   เรียกว่า  การดล (Impulse) หรือการเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 

 การดล เป็นปริมาณเวกเตอร์  จะสนใจท้ังขนาดและทิศทาง  แสดงว่า  เป็นได้ท้ังบวก  และลบ   

3. ครูอธิบายเรื่อง แรงดล (Impulsive Force) คือ แรงลัพธ์ ( ∑F ) ท่ีทำให้วัตถุเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 

ในช่วงเวลาส้ันๆ (∆t → 0) 

จากกฎข้อท่ี   2   ของนิวตัน    

                              ∑F =   ma                              ………..(1) 

  และ  v =  u + a. ∆t 

    a =   
v−u

∆t
                                   ………..(2) 

 นำ  (2)  แทนใน (1) จะได้ ∑F = m (
v−u

∆t
) 

   ดังนั้น             ∑F = (
mv−mu

∆t
) 

4. ครูอธิบายตัวอย่างการใช้แรงดล ท่ีใช้สมการหาได้ในบางกรณี เช่น  แรงท่ีทำกับวัตถุในช่วงเวลาส้ัน ๆ 

ได้แก่  การเคาะ  การชน  การตี 

5. ครูอธิบายตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้กราฟอธิบาย “ถ้าวัตถุอันเดียวกันถูกทำให้

เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ีแบบเดียวกันแต่ใช้ช่วงเวลา  (∆t) แตกต่างกันแล้ว จะเกิดแรงดลไม่เท่ากัน ดังรูป 

                   F(N) Fมาก 

                                         

                                                        

                                                                                    Fน้อย                                           

                                                  

                                                                           

                                                  

                                                    0             ∆t1                    t (s)     

         ∆t2 



   

1. ถ้าใช้ช่วงเวลาส้ันๆ (∆t1) แล้วจะเกิดแรงดลมาก 

 เช่น  ถ้าต้องการหยุดลูกบอลท่ีมีความเร็ว  10  m/s  โดยการยื่นมือให้ลูกบอลชนตรงๆ 

แล้วลูกบอลจะกระทบกับมือด้วยแรงที่มาก เนื่องจากช่วงเวลาท่ีใช้ทำให้ลูกบอลท่ีมีความเร็ว  10  m/s  

หยุดลงนั้นเป็นช่วงเวลาส้ันๆ (∆t1) 

  2. ถ้าในช่วงเวลายาวๆ (∆t2) แล้วจะเกิดแรงดลน้อย 

 เช่น  ถ้าเราต้องการหยุดลูกบอลท่ีมีความเร็ว  10  m/s  โดยการยื่นมือไปรับลูกบอล

แล้วค่อย ๆ ดึงมือกลับจนกระท่ังลูกบอลหยุด (V  =  0  m/s)  แล้ว ลูกบอลจะกระทบมือด้วยแรงน้อย  

เนื่องจากช่วงเวลาท่ีใช้ทำให้ลูกบอลท่ีมีความเร็ว  10  m/s  หยุดลงนั้นเป็นช่วงเวลายาว (∆t2) 

6. ครูอธิบายในหัวข้อ ลักษณะท่ัวๆไป ของการชนของวัตถุสองก้อน ประเภทของการชน การ

ระเบิด และกฎการคงตัวของโมเมนตัม ในพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

7. ครูยกตัวอย่างโจทย์เรื่องโมเมนตัมและการชน ครูอธิบายใน Powerpoint พร้อมกับการแสดง

วิธีทำหาค่าตัวแปรต่างๆ ให้นักเรียนดูบนกระดานดำ 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

- โมเมนตัม(Momentum) คือ  ผลคูณระหว่างมวล และความเร็วของวัตถุ หรือจะกล่าวได้ว่า ความ

พยายามของวัตถุท่ีจะพุ่งไปตามทิศของความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมีทิศตามทิศของความเร็ว มีหน่วยเป็น 

kg.m/s หรือ N.s   เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  P⃑⃑⃑ 

-   ∑F. ∆t =  mv − mu  การดลซึ่งเป็นผลจากแรงดลคูณเวลาส้ันๆ ท่ีแรงกระทำต่อวัตถุ จะมีค่า

เท่ากับการเปล่ียนแปลงโมเมนตัมของวัตถุ 

- การชนกันในแนวเส้นตรง  เวลาชนกันจัง ๆ อย่างยืดหยุ่น และ ก้อนท่ีถูกชนอยู่นิ่ง นั้น 

         และถ้า  มวลเท่ากันชนกัน ชนแล้วก้อนท่ีวิ่งเข้าชนจะหยุด ก้อนท่ีถูกชนจะวิ่งต่อด้วยอัตราเร็วเท่า

เดิมของก้อนท่ีวิ่งมาชน 

          และถ้า  มวลเล็กวิ่งเข้าชนก้อนท่ีใหญ่กว่า ก้อนท่ีเข้าชนจะเด้งถอยหลัง ก้อนท่ีถูกชนจะวิ่งไป

ข้างหน้า แต่ช้ากว่าอัตราเร็วของก้อนท่ีเข้าชน 

          และถ้า  มวลใหญ่เข้าชนก้อนท่ีเล็กกว่า ชนแล้วก้อนใหญ่ก็จะวิ่งตามก้อนเล็กไปด้วยอัตราเรว็ที่

น้อยลงและน้อยกว่า 



- กฎการคงตัวของโมเมนตัม กล่าวว่า ถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุ โมเมนตัมของวัตถุจะมีค่าคงท่ี

ตลอดเวลา  เนื่องจากโมเมนตัมเป็นปริมาณเวคเตอร์ จึงต้องคงท่ีท้ังขนาดและทิศทาง 

- การชน  เมื่อวัตถุสองก้อนชนกัน  ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบ โมเมนตัมของระบบต้องคงท่ี  

คือ โมเมนตัมก่อนชนและหลังชนย่อมเท่ากัน ตามกฎการคงตัวของโมเมนตัม  

- ลักษณะท่ัวๆไป ของการชนของวัตถุสองก้อน 

  1. การชนแบบ Head on Collision คือ การชนท่ีท้ังก่อนชนและหลังชน จุดศูนย์กลาง

มวล ท่ีเข้าชน ท้ังก่อนชนและหลังชนอยู่ในแนวเดียวกัน 

  2. การชนท่ีจุดศูนย์กลางของมวลท่ีเข้าชนไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน  ดังนั้น  หลังชน มวล

ท้ังสองจะไม่วิ่งไปในแนวเดียวกัน 

- ประเภทของการชน 

 1. การชนแบบยืดหยุ่น (Elastic Collision) คือ การชนแบบไม่สูญเสียพลังงานจลน์เลย ดังนั้น 

การชนแบบนี้พลังงานจลน์ก่อนชนจะเท่ากับพลังงานจลน์หลังชนเสมอ เช่น โมเมนตัมของลูกตุ้ม 

 2. การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Inelastic Collision) คือ การชนแบบสูญเสียพลังงานจลน์ไปบางส่วน 

อาจกล่าวได้ว่า ผลรวมของพลังงานจลน์ก่อนชน ย่อมมากกว่าพลังงานจลน์หลังชนเสมอ ซึ่งพลังงานท่ี

สูญเสียไปบางส่วนนั้นอาจจะเปล่ียนเป็น เสียง  แสง  เปล่ียนรูปทรง เช่น กรณีของรถชนกัน หรือการชน

กันของอนุภาคนิวตรอนกับอะตอมของธาตุ  

- การระเบิดเป็นการชนกันของวัตถุอีกแบบหนึ่ง กล่าวคือ การระเบิดของวัตถุซึ่งสภาพเดิมวัตถุจะอยู่

ด้วยกัน ภายหลังจะมีการแยกออกจากกัน   การระเบิดถือได้ว่าเป็นการชนอย่างหนึ่ง โดยแรงท่ีทำให้เกิดการ

ระเบิดจะเป็นแรงท่ีเกิดขึ้นภายในระบบ เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎการคงตัวของโมเมนตัม 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่องโมเมนตัมและการชน 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
-โมเมนตัมและการชน 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ - - - 



ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 
คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

 



ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  งานและพลังงาน    เร่ือง  งานและพลังงาน 

รหัสวิชา  ว 31201   รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  25623    เวลา  8  ช่ัวโมง 

ผู้สอน นายปยิะพงษ์  ทวีพงษ ์

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้  ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปล่ียนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. ตัวชี้วัด 

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน กำลัง พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกล ประสิทธิภาพและ

หลักของงาน รวมทั้งสามารถคำนวณหางานจากแรงและการกระจัด และคำนวณจากพื้นท่ีใต้กราฟท่ีทราบแรงและ

การกระจัด 

- บอกได้ว่างานทำให้พลังงานจลน์หรือพลังงานศักย์เปล่ียนไป และอธิบายได้ว่าผลรวมของพลังงานจลน์

และพลังงานศักย์ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงซึง่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

งาน กำลัง พลังงานกลประกอบด้วยพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่น การเปล่ียน
รูปพลังงาน  กฎการการอนุรักษพ์ลังงาน เครื่องกล และประสิทธิภาพของเครื่องกล หลักของงาน 
4. สาระการเรียนรู้ 

งาน (Work)  คือผลคูณของแรงกับการขจัดท่ีอยู่ในแนวเดียวกันเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น จูล หรือ

นิวตัน-เมตร ส่วนพลังงาน (energy) คือ ส่ิงท่ีไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือ ความสามารถของวัตถุท่ี

จะทำงานได้ซึ่งได้แก่พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน คือ พลังงานกลรวมของวัตถุจะไม่สูญ

หาย แต่สามารถเปล่ียนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- นักเรียนสามารถคำนวณและอธิบายความหมายเกี่ยวกับงาน กำลัง พลังงาน การอนุรักษพ์ลังงาน 

เครื่องกล ประสิทธิภาพและหลักของงาน รวมทั้งสามารถคำนวณหางานจากแรงและการกระจัด และคำนวณจาก

พื้นท่ีใต้กราฟท่ีทราบแรงและการกระจัด 



- นักเรียนสามรถคำนวณและบอกได้ว่างานทำให้พลังงานจลน์หรือพลังงานศักย์เปล่ียนไป และอธิบายได้

ว่าผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของวตัถุในสนามโน้มถ่วงซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษพ์ลังงาน 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

-ความสามารถในการคิด 

-ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

-ใฝ่เรียนรู้ 

-มุ่งมั่นในการทำงาน 

8. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูต้ังคำถามเพื่อดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียน โดยกล่าวถึงการทำงานในชีวิตประจำวันของนักเรียน แล้ว

ถามนักเรียน ดังนี ้

-ในชีวิตประจำวันนักเรียนทำงานอะไรช่วยพ่อแมบ่้าง 

-นักเรียนได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนในการช่วยพ่อแม่ทำงานท่ีบ้านง 

-นักเรียนคิดว่างานในทางฟิสิกส์แตกต่างจากงานบ้านของนักเรียนอย่างไร 

2. วันนี้ครูจะได้พานักเรียนเรียนรู้เรื่องของานและพลังงานในทางฟิสิกส์ กันว่าแตกต่างจากงานท่ัวๆไป

อย่างไร 

ขั้นจัดการเรียนรู้ 

1.ครูอธิบายเรื่องงานและพลังงานตามเอกสารท่ีครูได้แจกให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมกับดูเอกสารพาว

เวอร์พอยท์ประกอบการเรียนท่ีครูเตรียมมา ดังนี้ 

งานและพลังงาน 

ความหมายของงานโดยท่ัวไปในชีวิตประจำวัน งานมักจะหมายถึง การยกของ  ทำสวนครัว  ปรุง

อาหาร  ซักเส้ือผ้า  เขียนหนังสือ  หรือทำกิจกรรมใด ๆ  เพื่อรับค่าตอบแทนและขณะท่ีเด็กวิ่งเล่นกันอยู่ในสนาม

เด็กเล่นหรือเล่นแบดมินตัน หรือตีเทนนิส  

 แต่ความหมายของงานโดยท่ัวไป กับความหมายทางฟิสิกส์แตกต่างกัน  ซึ่งความหมายของงานในทาง

ฟิสิกส์ คือ งานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคล่ือนท่ีได้ระยะกระจัด (ระยะกระจัด

หมายถึงระยะท่ีวัดในแนวตรง) เพราะฉะนั้นตัวอยา่งการเล่นกีฬาของเด็ก ๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำงาน 



 ในทางฟิสิกส์เมื่อมีแรงกระทำแก่วัตถุ และสามารถทำให้วัตถุเคล่ือนท่ีได้จะเกิดงาน งานวัดได้จากผลคูณ

ของระยะทางกับแรงตามแนวที่วัตถุเคล่ือนท่ี เช่น แรง 14 ปอนด์ ดึงให้วัตถุเคล่ือนท่ี ขึ้นมา 1 ฟุต  งานท่ีต้องใช้คือ

ใช้คือ 14 x 1 หรือ 14 ฟุต-ปอนด์  แต่ถ้าเมื่อยกวัตถุให้สูงขึ้นมาได้  2 ฟุต งานท่ีต้องใช้ คือ 28 ฟุต-ปอนด์  

งาน (Work)  คือผลคูณของแรงกับการขจัดท่ีอยู่ในแนวเดียวกันเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น จูล 

หรือนิวตัน-เมตร 

 
เมื่อ     W  คือ  งาน  มีหน่วยเป็นจูล ( J ) หรือนิวตันเมตร (N-m) 

                      F   คือ  แรงท่ีกระทำ  มีนหน่วยเป็นนิวตัน ( N ) 

                      s   คือ  ระยะขจัดท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไปตามแนวแรง  มีหน่วยเป็นเมตร ( m ) 

 จะได้สูตรคำนวณหางาน คือ      F  =  W x s       

ถ้า  F  และ  S  อยู่คนละแนว 

        เม่ือ  F  คือแรง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)  

       S  คือระยะทาง มีหน่วยเป็น เมตร (m)  

       Ѳ   คือ 0≤ Ѳ ≤180  มีหน่วยเป็น องศา หรือ  

เรเดียน(rad)  

       W  คืองาน มีหน่วยเป็น จูล (J)  

ตัวอย่าง  ผลักกล่องไปได้ไกล 2 m  ด้วยแรงในแนวระดับ  2 N  ถ้าแรงเสียดทาน เท่ากับ  0.4 N  จงหา  

(a) งานท่ีทำโดยแรง  2 N 

(b) งานท่ีทำโดยแรงเสียดทาน 

ตัวอย่าง  นีรชาออกแรงยกกล่องด้วยแรง  30  นิวตัน  แล้วเดินขึ้นบันได  5  ขั้น แต่ละขั้นสูง 20 เซนติเมตรงาน
ท่ีนีรชาทำจากการยกกล่องขึ้นบันไดมีค่าเท่าใด 
ตัวอย่าง  ช้างตัวหนึ่งลากซุงไปได้ไกล 20 m ด้วยแรง  20 N  
ในแนว  37 องศา กับแนวระดับ ถ้าแรงเสียดทานขณะท่ีช้าง
ลากซุง เท่ากับ 5 N  จงหา งานท่ีทำโดยแรง  20 N 

 

ตัวอย่าง  ออกแรง 20.0 นิวตัน ดึงวัตถุให้เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงตัว บนพื้นท่ีมีแรงเสียดทานได้การกระจัด 3.0 
เมตร จงหางานท่ีทำโดยแรงเสียดทาน 
 

cosSFSFW ==




พลังงาน ( energy ) 
         พลังงาน (energy) คือ  ความสามารถในการทำงานได้ของวัตถุหรือสสารต่าง ๆ   พลังงานสามารถทำให้
สสารเกิดการเปล่ียนแปลงได้  เช่น ทำให้สสารร้อนขึ้น เกิดการเคล่ือนท่ี  เปล่ียนสถานะเป็นต้น 
         พลังงานท่ีนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบ เช่น  พลังงานกล(Mechanical Energy)  พลังงาน
ความร้อน(Thermal Energy)  พลังงานไฟฟ้า(Electrical Energy)  พลังงานแสงหรือพลังงานจากการแผ่รังสี
(Radiant Energy)  พลังงานเคมี(Chemical Energy)  พลังงานนิวเคลียร์(Nuclear Energy)  เป็นต้น พลังงานมี
หน่วยเป็นจูล (J)  

2.ครูอธิบายเรื่องของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ตามเอกสารใบความรู้

ท่ีครูได้แจกให้นักเรียนประกอบการดูพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

3. ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณหางานจากพื้นท่ีใต้กราฟ (นักเรียนดูจากพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้

เตรียมมา) 

4. ครูอธิบายเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงาน ตามเอกสารใบความรู้ท่ีครูได้แจกให้นักเรียนประกอบการดู

พาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

5. ครูยกตัวอย่างโจทย์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณเรื่องของกฎการอนุรกัษ์พลังงานให้นักเรียนดูบน

กระดานดำ 

กฎการอนุรักษ์พลังงาน 

พลังงานสามารเปล่ียนรูปจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ และผลรวมของพลังงานยังคงท่ีเมื่อระบบ

ไม่มีการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน จะได้ว่า พลังงานรวมเริ่มต้นเท่ากับพลังงานรวมตอนปลาย   

กฎการอนุรักษ์พลังงานมีความสำคัญมากเนื่องจากมีประโยชน์ท่ีสามารถใช้อธิบายหรือตอบคำถามต่าง ๆ 

ได้ ไม่เฉพาะในทางฟิสิกส์เท่านั้น ในสาขาต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถนำไปใช้อธิบายได้  

 
ผลรวมของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ของวัตถุ เรียกว่า พลังงานกลของวัตถุ หรือเป็นพลังงานท่ีสะสม

อยู่ในตัวของวัตถุ 

∑E = Ek + Ep  = constant 



เมื่อ     Ek =  
1

2
mv2 

และ    Ek  = mgh +  
1

2
kx2 

กฎการอนุรักษ์พลังงาน   

                                                                               ∑E1 =  ∑E2 
           (Ek + Ep)

1
= (Ek + Ep)

2
 

 
1

2
mv1

2 +  mgh1 +  
1

2
kx1

2  =   
1

2
mv2

2 +  mgh2 +  
1

2
kx2

2 

           F(N)     1. วัตถุมวล  2 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีตามแนวราบด้วยความเร็ว  10   

    60            เมตรต่อวินาที  พุ่งเข้ากดสปริง  กราฟของแรงกระทำ 

                                                                          และระยะหดของสปริงเป็นดังรูป ขณะท่ีสปริงหดเข้าไป   

    40              1  เมตร  พลังงานจลน์ของวัตถุเหลือเท่าใด 

                                           

    20                          

                                                  

       0                  0.5               1       X (m)     

                 F(N)           2. เมื่อใช้แรงค่าต่างๆ อัดสปริงอันหนึ่ง ทำให้สปริงอัดตัวเป็นระยะต่างๆ 

                                                        เมื่อนำมาเขียนกราฟได้ดังภาพ  เมื่อนำมวล  2.0  กิโลกรัม                                     

              20                                                   ไปติดไว้ที่ปลายสปริงนี้แล้วอัดสปริงเป็นระยะ  0.4  เมตร   

                                                                     แล้วปล่อยให้สปริงดีดตัวออก  ขณะท่ีมวลปลายสปริง                                                                           

              10                                                   ผ่านตำแหน่งท่ีสปริงมีระยะอัดตัวเป็น  0.2  เมตร   

                                                       มวลนั้นจะมีอัตราเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาที                                                    

                                                  

                 0            0.2      0.4    X (m)     

3. วัตถุตกจากโต๊ะสูง  80  เซนติเมตร ลงไปบนสปริงท่ีต้ังอยู่ในแนวดิ่ง  ค่านิจสปริง  2100  นิวตัน/เมตร 

ความยาวของสปริงปกติ  24  เซนติเมตร  แต่ถูกวัตถุตกลงเหลือความยาวต่ำสุด  10  เซนติเมตร ก่อนท่ี

วัตถุจะหยุด  มวลของวัตถุนี้มีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัม 

4. มวล 2  กิโลกรัม  ถูกปล่อยจากท่ีสูง  0.4  เมตร  จากปลายสปริงท่ีต้ังในแนวดิ่ง ปรากฏว่าสปริงจะถูก

กดเข้าไปได้มากท่ีสุด  0.1  เมตร  จงหาค่านิจของสปริง   

 



6.ครูอธิบายเรื่องของเครื่องกลและประสิทธิภาพของเครื่องกล ตามเอกสารใบความรู้ท่ีครูได้แจกให้

นักเรียนประกอบการดูพาวเวอร์พอยท์ท่ีครูได้เตรียมมา 

ขั้นสรุป 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนได้เรยีนผ่านไปแล้วนั้นว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้าง จากนั้นครูตอบ

คำถามจากท่ีนักเรียนได้ถามมา 

2. ครูอภิปรายสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่ิงได้เรียนมาในหัวข้อต่างๆ ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

3. ครูให้แบบฝึกหัดทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมทักษะ 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

สื่อ :  พาวเวอร์พ้อยท์เรื่อง งานและพลังงาน 

แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์,  ห้องสมุด,  อินเตอร์เน็ต 

10. การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- งานและพลังงาน 

 
-นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
 

 
-แบบฝึกหัดท้ายเรื่อง 
 
 

 
-ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 
-ทุกๆผลการเรียนรู้ 

- - - 

คุณลักษณะ 
-มีวินัย 
-ใฝ่เรียนรู้ 
-มุ่งมั่นในการทำงาน 

- - - 

11. บันทึกหลังสอน 

ผลการสอน 

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

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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



ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไข 

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

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

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

 

บันทึกการส่งแผนจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

(.................................................................) 

อาจารย์ผู้สอน อ.ปิยะพงษ์  ทวีพงษ์ 

...................../........................../................... 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา 

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

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

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

(.................................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

...................../........................../................... 

 

ความเห็นผู้บริหาร 

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

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

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

(.................................................................) 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

...................../........................../................... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

รายวิชา  ฟิสิกส์ 1 (ฟิสิกส์เพิ่มเติม) 

รหัสวิชา  ว 31201 
 

 

โดย 
อาจารย์ปิยะพงษ์  ทวีพงษ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 



 

 

 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม) 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


