
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1302                      ชื่อวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

                                                             

  หลักสูตร      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)                       พุทธศักราช 2556 

 

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

 

                                     แผนกวิชา           สามัญสัมพันธ 

 

อาจารยผูสอน   นางสาวสวง  บุญรอต 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

AYUTTHAYA TECHNOLOGICAL  COMMERCIAL COLLEGE 

 

 

 

 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 

 

 ควรอนุญาตใหใชการสอนได 

 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

               ………………………….……… 

ลงชื่อ  (……………………………………..) 

                   หัวหนาแผนกวิชา 

                 ………../………………./………….. 

 

 เห็นควรอนุญาตใหใชการสอนได 

 ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 อ่ืน ๆ  

……………………………………………………………………………………… 

                      ………………………………………………………………………………………………… 

                      ………………………………………………………………………………………………… 

 

              ………………………….……… 

ลงชื่อ  (……………………………………..) 

                รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

              ………../………………./………….. 

 

 อนุญาตใหใชการสอนได 

 อ่ืน ๆ  

……..……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

              

ลงชื่อ  (……………………………………..) 

             ผูอํานวยการ 

                           ………../………………./…………. 



 

แผนการเรียนรูรายวิชา 

รหัสวิชา  2000-1302     ชื่อวิชา (วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม)                                             

                ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)                                   สาขาวิชา  ชางอุตสาหกรรม 

                หนวยกิต             2                     จํานวนคาบรวม           54          คาบ 

                ทฤษฏี                 1                     คาบ/สัปดาห                ปฏิบัติ            2             คาบ/สัปดาห 

 

จุดประสงครายวิชาเพื่อให 

1.  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนท่ี 

งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

2. เพื่อใหมีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนท่ีแบตางๆ 

2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่นและพลังงาน 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง  การรวมแรง การแยกแรง การสมดุลของ

วัตถุการเคลื่อนท่ีแนวเสนตรง  การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล  การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม  การเคลื่อนท่ีแบบฮาร

มอนิกอยางงาย งาน กําลัง พลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

 

 

 



 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา 2000-1302 (วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม) 

ตารางบุคคล ชื่อ นางสาวสวง    นามสกุล บุญรอต 

 

 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
จิต

พิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

ป
ระ

เม
ิน

ผล
/ค

าบ
เรี

ยน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รนํ

าไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เม
ิน

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

 

กา
รล

งม
ือทํ

าต
าม

แบ
บ

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วินั
ย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1.ปริมาณเวกเตอรและแรง 7 5 4 6 2 2 3 2 2 2    

2.สมดุลของวัตถุ 10 4 5 6 5 6 2 1 3 1    

3.การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 10 10 10 10 7 9 7 10 6 10    

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจค

ไทล 
5 5 3 2 4 2 2 4 3 2    

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 7 7 3 3 5 5 3 3 1 2    

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 

อยางงาย 
4 2 5 1 2 2 1 1 2 1    

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 6 6 4 5 1 3 2 3 2 2    

              

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

 วิชา 2000-1302 (วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม) 

ตารางบุคคล ชื่อ นางบุญนาค        นามสกุล พลแยม 

 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
จิต

พิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

ป
ระ

เม
ิน

ผล
/ค

าบ
เรี

ยน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รนํ

าไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เม
ิน

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

 

กา
รล

งม
ือทํ

าต
าม

แบ
บ

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วินั
ย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1.ปริมาณเวกเตอรและแรง 5 6 3 2 4 3 3 3 3 4    

2.สมดุลของวัตถุ 9 8 6 9 5 5 4 3 3 2    

3.การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 10 10 10 10 6 10 6 5 9 9    

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจค

ไทล 
6 4 2 2 2 2 3 3 6 2    

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 6 6 5 3 5 4 4 3 2 3    

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 

อยางงาย 
4 5 3 1 3 3 1 2 2 2    

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 5 4 5 5 4 2 5 3 4 2    

              

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา 2000-1302 (วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม) 

ตารางบุคคล ชื่อนางสาวกรรณิการ  นามสกุล นัยผองศรี   

 

 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
จิต

พิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

ป
ระ

เม
ิน

ผล
/ค

าบ
เรี

ยน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รนํ

าไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เม
ิน

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

 

กา
รล

งม
ือทํ

าต
าม

แบ
บ

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วินั
ย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1.ปริมาณเวกเตอรและแรง 6 4 2 2 2 2 3 4 6 4    

2.สมดุลของวัตถุ 10 10 3 4 5 5 5 3 3 1    

3.การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 10 10 10 10 6 9 6 5 8 5    

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจค

ไทล 
7 6 4 3 2 3 4 2 2 3    

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 6 8 3 5 5 3 3 3 1 2    

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 3 3 2 2 2 3 1 2 3 2    

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 2 3 3 5 3 2 3 3 6 2    

              

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา 2000-1302 (วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม) 

ตารางเฉลี่ย 

 

 

 

 

 พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
จิต

พิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ

 

ป
ระ

เม
ิน

ผล
/ค

าบ
เรี

ยน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รนํ

าไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เม
ิน

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ

 

กา
รล

งม
ือทํ

าต
าม

แบ
บ

 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บ
ียบ

วินั
ย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1.ปริมาณเวกเตอรและแรง 6.0 5.0 3.0 2.3 2.7 2.3 3.0 3.0 3.7 3.3 34.3 5 6 

2.สมดุลของวัตถุ 9.7 7.3 4.7 6.0 5.0 5.3 3.7 2.3 3.0 1.3 48.6 2 9 

3.การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.7 6.0 6.7 7.7 8.0 84.7 1 15 

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล 6.0 6.0 3.0 2.3 2.7 2.3 3.0 3.0 3.7 3.0 34.0 6 6 

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 6.3 7.0 3.7 3.7 5.0 4.3 3.3 3.0 1.3 2.3 39.9 3 6 

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 3.7 3.3 3.3 1.3 2.7 2.3 1.7 1.7 2.3 1.3 23.2 7 3 

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 4.3 4.3 4.0 5.0 2.7 2.3 2.5 3 4 2 37.9 4 6 

              

รวม 46 43 32 30.6 26.4 26 25 23 27 23.2 302.2  51 

ระดับความสําคัญ 1 2 3 4 6 7 8 10 5 9    



 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา           2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

                                                     จํานวน            3            หนวยกิต 

ระยะเวลาเรียน  18  สัปดาห   จํานวน      3      คาบ / สัปดาห   รวมจํานวน     54      คาบ 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู 
พฤติกรรมท่ีคาดหวังตอการเรียนการสอน  

ความรู ทักษะ จิตพิสัย รวม(คาบ) 

1 ปริมาณเวกเตอรและแรง 3 2 1 6 

2 สมดุลของวัตถุ 5 3 1 9 

3 การเคลื่อนที่แนวเสนตรง 8 6 1 15 

4 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล 3 2 1 6 

5 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3 2 1 6 

6 การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก 1 1 1 3 

7 งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 3 2 1 6 

      

      

      

      

         

      

         

      

      

      

    การประเมินผลการเรียน 3 

รวม 54 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา   2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

1 

 

1.ปริมาณเวกเตอร และแรง 

1.1. ความหมายของปริมาณเวกเตอร 

1.2. หนวย 

1.3. การวัด 

1.4. ความหมายของแรง 

1.5. ชนิดของแรง 

 

สมรรถนะ 

  แสดงความรูพื้นฐานในการเขียนรูป

เวกเตอรและแรงได 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

- อธิบายความหมายของเวกเตอรและ

แรงได 

- อธิบายตัวอยางการคํานวณปริมาณ

เวกเตอรและแรงได 

ดานทักษะ 

- คํานวณคาปริมาณเวกเตอรและแรง

ได 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตามเวลาที่กําหนด 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา   2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

2 

 

2.สมดุลของวัตถุ 

      2.1. ความหมายของการสมดุล 

      2.2. สมดุลของแรง 2 แรง 

      2.3. สมดุลของแรงมากกวา 2 แรงขึ้นไป 

      2.4. โมเมนตและการสมดุลตอการหมุน 

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูความสมดุลของวัตถุ 

 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

-อธิบายความหมายของสมดุลของวัตถุได 

 

ดานทักษะ 

 

คํานวณคาสมดุลของวัตถุและโมเมนตได 

 

ดานจิตพิสัย 

 

สงงานตามเวลาที่กําหนด 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา    2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

3 

 

3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง 

   3.1. การเคลื่อนที่ของระยะทางและระยะกระจัด 

   3.2. การเคลื่อนที่อัตราเร็วเฉลี่ย และ ความเร็ว 

   3.3. ความเรงเฉลี่ยและความเรงขณะหน่ึง 

   3.4. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเสนตรงความเรงคง 

          ตัว 

   3.5. การเคลื่อนที่ตามแรงโนมถวงของโลก 

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูพื้นฐานในการเคลื่อนที่ของ

วัตถุในแนวเสนตรงแบบตางๆได 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

-อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แนวเสนตรงแบบตางๆได 

-อธิบายตัวอยางการคํานวณลักษณะการ

เคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรงแบบตางๆ

ได 

 

ดานทักษะ 

คํานวณการเคลื่อนที่แนวเสนตรงแบบ

ตางๆได 

 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตรงตามกําหนดเวลา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา   2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

4 

 

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

   4.1. ความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

   4.2. ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

   4.3. การคํานวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 

 

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูพื้นฐานของการเคลื่อนที่

แบบโพรเจกไทลได 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

-อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล 

 

ดานทักษะ 

-คํานวณคาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล 

 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตรงตามกําหนดเวลา 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 

 



 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา   2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

5 

 

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

   5.1. ความหมายของวงกลม 

   5.2. การเคลื่อนที่ของวงกลมในลักษณะตางๆ 

 

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูพื้นฐานของการเคลื่อนที่

แบบวงกลมได 

 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

-อธิบายลักษณะของการเคลื่อนท่ีของ

วงกลมแบบตางๆได 

 

ดานทักษะ 

-คํานวณปริมาณตางของวงกลมได 

 

 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตรงตามกําหนดเวลา 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 

 



 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1302     ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

6 

 

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

   6.1. ความหมายของ การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยาง 

          งาย 

   6.2. ปริมาณที่เกี่ยวของกับฮารมอนิกอยางงาย  

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูพื้นฐานของฮารมอนิกอยาง

งายกับการเคลื่อนที่ได 

 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

อธิบายปริมาณตางๆท่ีเกี่ยวของกับฮารมอ

นิกอยางงายได 

 

ดานทักษะ 

 

-คํานวณฮารมอนิกอยางงายได  

 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตรงตามกําหนดเวลา 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 

 



 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา    2000-1302  ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

รวม       3        คาบ/สัปดาห 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

7 

 

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

   7.1. งาน 

   7.2. กําลัง 

   7.3. พลังงาน 

   7.4. คลื่น 

 

 

สมรรถนะ 

แสดงความรูพื้นฐานของ งาน กําลัง 

พลังงาน คลื่นแบบตางๆได 

 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

ดานความรู 

อธิบายการเกิด งาน กําลัง พลังงาน คลื่น

แบบตางๆได 

 

ดานทักษะ 

 

-คํานวณเกิด งาน กําลัง พลังงาน คลื่น

แบบตางๆได 

 

ดานจิตพิสัย 

สงงานตรงตามกําหนดเวลา 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

-นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับ

ความตองการขององคกรและ

ชีวิตประจําวัน 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1-3 

1.ปริมาณเวกเตอร และแรง 

1.1. ความหมายของปริมาณเวกเตอร 

1.2. หนวย 

1.3. การวัด 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4-6 

1.ปริมาณเวกเตอร และแรง(ตอ) 

1.4. ความหมายของแรง 

           1.5. ชนิดของแรง 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

 

3 

 

7-9 

2.สมดุลของวัตถุ 

      2.1. ความหมายของการสมดุล 

      2.2. สมดุลของแรง 2 แรง 

      2.3. สมดุลของแรงมากกวา 2 แรงขึ้นไป 

      2.4. โมเมนตและการสมดุลตอการหมุน 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10-12 

2.สมดุลของวัตถุ(ตอ) 

      2.2. สมดุลของแรง 2 แรง 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

13-15 

2.สมดุลของวัตถุ(ตอ) 

      2.3. สมดุลของแรงมากกวา 2 แรงขึ้นไป 

      2.4. โมเมนตและการสมดุลตอการหมุน 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

16-18 

3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง 

   3.1. การเคลื่อนที่ของระยะทางและระยะกระจัด 

    

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

19-21 

3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง(ตอ) 

   3.2. การเคลื่อนที่อัตราเร็วเฉลี่ย และ ความเร็ว 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

22-24 

3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง(ตอ) 

   3.3. ความเรงเฉลี่ยและความเรงขณะหน่ึง 

    

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

     

 

 

 

    

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-27 

 

 

 

 

 

 

 

3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง(ตอ) 

   3.4. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเสนตรงความเรงคง 

          ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

28-30 
3.การเคลื่อนที่ของวัตถุแนวเสนตรง(ตอ) 

   3.5. การเคลื่อนที่ตามแรงโนมถวงของโลก 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 



 

 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

    

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-33 

 

 

 

 

 

 

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

    4.1. ความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

    4.2. ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 

 

 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

34-36 

4.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (ตอ) 

4.3.การคํานวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

  

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

    

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37-39 

 

 

 

 

 

 

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

    5.1. ความหมายของวงกลม 

     

 

 

 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

40-42 

5.การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ตอ) 

    5.2. ลักษณะการเคลื่อนที่ของวงกลมในลักษณะตางๆ 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 



 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 

 

     

 

 

 

    

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-45 

 

 

 

 

 

 

6.การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

    6.1. ความหมายของการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

    6.2. ปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบฮารมอ

นิกอยางงาย 

 

 

 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

46-48 

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

    7.1.งาน 

    7.2. กําลัง 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 



 

 

แผนการเรียนรู 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา 
กิจกรรม 
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49-51 

7.งาน กําลัง พลังงาน คลื่น(ตอ) 

    7.3. พลังงาน 

    7.4. คลื่น 

คนควาหนวยการเรียน 

-บรรยาย 

-อธิบาย 

ยกตัวอยาง 

-แสดงวิธีการคํานวณ

ในแตละหัวขอการ

เรียนและใหผูเรียน

ปฏิบัติไปพรอมกัน 

-สรุปบทเรียน 

-แบบฝกหัด/

แบบทดสอบ 
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52-54 
ประเมินผลผูเรียน 

 

สอบปลายภาคเรียน/

ขอสอบ 

รวม  

 



 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎ ี หนวยท่ี  1 

ช่ือวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

1 - 2 

ช่ือหนวย  ปริมาณเวกเตอรและแรง คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  ปริมาณเวกเตอรและแรง จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

        ดานความรู        

1.1.ความหมายของปริมาณเวกเตอรและแรง 

1.2.หนวยของปริมาณตาง ๆ 

1.3.การวัดปริมาณเวกเตอรและแรง  

1.4.ความหมายของแรง 

1.5.ชนิดของแรง 

      ดานทักษะ 

                  คํานวณคาของปริมาณเวกเตอรและแรงได 

       ดานจิตพิสัย 

สงงานตามเวลาที่กําหนด 

สาระสําคัญ 

 วิชาฟสิกส (Physics) เปนวิชาวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งไดแก การ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การคันควาหาความรูทางฟสิกส ทําไดโดย

การสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห สรุปผลประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ วัดจะทําใหขอมูลที่

ไดมคีวามแมนยําและถูกตอง 

 ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่วัดได ขอมูลเหลาน้ัน คือขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเรียกวา ปริมาณทาง

ฟสิกส (physical quantity) เปนขอมูลที่วัดได หรือเปนความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่วัดได เชน ระยะทาง 

เวลาและอัตราเร็ว 

 ปริมาณทางฟสิกสแบงเปน 2 กลุม คือ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกวาปริมาณ เวกเตอรและ

ปริมาณที่มีแตขนาดเพียงอยางเดียว เรียกวาปริมาณสเกลาร 
 



 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

- สํารวจ ตรวจสอบเร่ืองปริมาณเวกเตอรและแรง 

 

คําศัพทสําคัญ 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร 

 ความชางสังเกตเปนพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งทําใหตองการศึกษาธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา ต้ังแตอดีต 

ดวยวิธีการตาง ๆ เพราะธรรมชาติเปนสิ่งที่อยูใกลตัวเรามากที่สด เปนสิ่งที่นาสนใจนาเรียนรูและมีอิทธิพลตอการ

ดํารงชีวิต สําหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาคนควาหาความ!เร่ือง เกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติที่

เรียกวา ฟสิกส 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

1. เพื่อนําความรูเร่ืองปริมาณเวกเตอรและแรงไปพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง  

      .  จดุประสงคเชิงพฤตกิรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

1. อธิบายความหมายปริมาณเวกเตอรและแรง ได  

2. อธิบายหนวยของปริมาณตาง ๆ ได  

 ดานทักษะ   

3. เขียนสัญลักษณแทนปริมาณเวกเตอรได  

ดานจิตพิสัย 

            4.   อธิบายตัวอยางการคํานวณปริมาณเวกเตอรและแรงได  

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

            5.ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอรและแรง เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรและ

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม  

 

 

 
 



 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

1. ปริมาณเวกเตอรและแรง 

 ความชางสังเกตเปนพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งทําใหตองการศึกษาธรรมชาติที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา ต้ังแตอดีต 

ดวยวิธีการตาง ๆ เพราะธรรมชาติเปนสิ่งที่อยูใกลตัวเรามากที่สด เปนสิ่งที่นาสนใจนาเรียนรูและมีอิทธิพลตอการ

ดํารงชีวิต สําหรับทุกคน โดยเฉพาะในการศึกษาคนควาหาความ!เร่ือง เกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติที่

เรียกวา ฟสิกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 1.1 นักวิทยาศาสตรศึกษาความรูเร่ืองเกี่ยวกับปรากฏการณ'ทางธรรมชาติ  

 ทีมา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/general/what.htm: www.dvdstudent.ran4u.com 

 

1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร  

 สิ่งตางๆ ในโลกน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร และการ

เปลี่ยนแปลงแบบไมถาวร การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ หรือโดยผลจากกิจกรรมของมนุษยการศึกษาหาความ

จริงเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เรียกวา วิทยาศาสตร  ( Science ) ซึ่ง

แบงไดดังน้ี  

  1.1.1 วิทยาศาสตรบริสุทธิ์  ( pure science ) หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติ  (natural science )  เปน

การศึกษาหาความจริงใหมๆ เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ เพื่อนําไปสูกฎเกณฑ และทฤษฏีตางๆ ทาง

วิทยาศาสตร   วิทยาศาสตรบริสุทธิ์แบบงออกเปน  2 สาขา ไดแก  

  1. วิทยาศาสตรกายภาพ  เปนวิชาที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งไมมีชีวิต เชน ฟสิกส เคมี ดารา

ศาสตร ธรณีวิทยา เปนตน 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/general/what.htm
http://www.dvdstudent.ran4u.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   รูปที่ 1.2 วิทยาศาสตรกายภาพ ไดแก วิชา ดาราศาสตร เคมี เปนดน  

   ที่มา   http://www.oknation.net/blog/print.php?id=376723           

    http://www.rayongwit.ac.thAibrary/com/takky/2.htm 

 

1. วิทยาศาสตรชีวภาพ (biological science) ศึกษาคนควาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เชน พฤกษศาสตร สัตว

ศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 1.3 ผลการศึกษาดนควาทางชีวภาพ  

 

 

    ที่มา  http://travcl.kapook.com/photo/1595.html 

  

  1.1.2 วิทยาศาสตรประยุกต (applied science) เปนการนําความรูจากกฎเกณฑหรือทฤษฎีของ

วิทยาศาสตรบริสุทธิมาประยุกตเปนหลักการทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน เชน วิศวกรรมศาสตร 

แพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เปนตน  

 

 

 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=376723
http://www.rayongwit.ac.thaibrary/com/takky/2.htm
http://travcl.kapook.com/photo/1595.html


 

 ฟสิกส  

 เปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึง ที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งไดแกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

และปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การคนควาหาความรูทางฟสิกสทําได โดยการสังเกต การทดลอง 

และการเก็บขอมูล มาวิเคราะหเพื่อสรุปผลเปนทฤษฎี หลักการหรือกฎความรูเหลาน้ีสามารถนําไปใชอธิบาย

ปรากฏการณธรรมชาติหรือทํานายสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และความรูน้ีสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานในการ

แสวงหาความรูใหมเพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของมนุษย ความสําคัญของการศึกษาทางดานฟสิกส คือ

ขอมูลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกฎ และทฤษฎีที่มีอยู เ ดิม ขอมูลที่ได น้ีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เปนขอมูลที่ไมเปนตัวเลข ไดจากการสังเกต ตามขอบเขตของการ

รับรู เชน รูปราง ลักษณะ สี กลิ่น รส เปนตน  

 2.  ขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เปนขอมูลที่เปนตัวเลข ไดจากการวัดปริมาณตาง ๆ โดยใช

เคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดที่ถูกตอง เชน มวล ความยาว เวลา อุณหภูมิ เปนตน 

 

     1.2  หนวยและการวดั  

 ระบบหนวยระหวางชาติ (The International System of Unit) ในสมัยกอนหนวยที่ใช สําหรับวัดปริมาณ

ตาง ๆ มีหลายระบบ เชน ระบบอังกฤษ ระบบเมตริกและระบบของไทย ทําใหไมเปนมาตรฐานเดียวคัน ดังน้ัน

ปจจุบันหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดวยไดใช หนวยสากลไดแก ระบบหนวยระหวางชาติ (The 

International System of Unit) เรียกยอวา ระบบ เอสไอ (SI Units) ซึ่งประกอบดวยหนวยฐาน และหนวยอนุพันธ 

ดังน้ี  

 

 1.2.1 หนวยฐาน (base unit) เปนปริมาณหลักของระบบหนวยระหวางชาติ มี 7 ปริมาณ ดังน้ี  

 

ตารางที่ 1.1 หนวยฐาน 

ปริมาณฐาน ชื่อหนวย สัญลักษณ 

ความยาว ( Length) เมตร m 

มวล (Mass) กิโลกรัม kg 

เวลา (Time) วินาที ร 

กระแสไพฟา (Electric Current) แอมแปร A 

 อุณหภูมอุณหพลวัต (Thermodynamic Temperature) เคลวิน K 

ปริมาณสาร (Amount of Substance) โมล mol 

ความเขมของการสองสวาง (Luminous Intensity) แคนเดลา cd 

  



 

1.2.2 หนวยอนุพันธ (derived units) ปริมาณที่ไดจากปริมาณฐานต้ังแต 2 ปริมาณ ขึ้นไปมาสัมพันธ

กัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

   ตารางที่ 1.2 หนวยอนุพันธ 

ปริมาณอนุพันธ ชื่อหนวย สัญลักษณ 
เทียบเปนหนวยฐาน และอนุพันธอื่น 

ความเร็ว เมตรตอวินาที m/s 1 m/s 

ความเรง เมตรตอวินาที2 m/s2 1 m/s2 

แรง นิวตัน N 1 N = 1 kg • m/s2 

งาน พลังงาน จูล J 1 J = 1 N • m 

กําลัง วัตต พ 1 พ = 1 J/s 

ความดัน พาสคาล Pa 1 Pa = 1 N/m2 

ความถี่ เฮิรตซ Hz 1 Hz = 1 ร-1 

 

1.2.3 หนวยเสริม (supplementary units) มี 2 หนวย คือ 

1) เรเดียน (radian : rad) เปนหนวยวัดมุมในระนาบโดยมุม 1 เรเดียนคือ มุมที่จุดศูนยกลางของวงกลมที่

รองรับความยาวของสวนโคงที่มีความยาวเทากับรังสี 

2) สเตอรเรเดียน (steradian : sr) เปนหนวยวัดมุมตัน โดยมุม 1 สเตอรเรเดียน คือ มุมที่จุดศูนยกลางของ

ทรงกลมที่รองรับพื้นที่ผิวโคงที่มีพื้นที่ที่มีขนาดเทากับขนาดของรัศมีของทรงกลมกําลังสอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.4 ก. ขนาดของมุม 1 เรเดียม  ข. มุม 1 สเตอรเรเดียม 

 

 



 

จากนิยาม มุมรอบจุดศูนยกลางของวงกลมมีขนาด 2 ที่ เรเดียนมุมรอบจุดศูนยกลางของทรงกลมมีขนาด 4 เรเดียน 

 จากรูป 1.4 ก. มุม 1 เรเดียน คือมุม 0 ที่รองรับความยาวสวนโครง ที่มีความยาว เทากับรัศมีของวงกลม 

 

 

 

โดย 0 คือมุมในระนาบที่จุดศูนยกลางของวงกลม มีหนวยเปนเรเดียน 

 r  เปนรัศมีของวงกลม 

  เปนความยาวของสวนโคงของวงกลมที่รองรับมุมในระนาบ 

 รูป 1.4 ข. มุมขนาด 1 สเตอรเรเดียน คือมุม ที่รองรับพื้นที่ผิวของทรงกลม A กับ รัศมี ทรงกลมกําลังสอง  

 1.2.4 คําอุปสรรค (prefix) คือ คําที่ใชเติมหนาหนวย SI เพื่อทําใหหนวย SI ใหญขึ้น หรือเล็กลงการใชตัว

พหุคูณผลที่ไดจากการวัดปริมาณทางวิทยาศาสตร บางคร้ังมีคามากกวาหรือนอยกวา 1 มาก ๆ ทําใหเกิดความ

ยุงยากในการนําไปใชงาน ดังน้ัน การบันทึกปริมาณดังกลาว เพื่อใหเกิด ความสะดวกในการนําไปใชสามารถทํา

ได 2 วิธี คือ 

 1. เขียนใหอยูไนรูปของจํานวนเต็มหน่ึงตําแหนง ตามดัวยเลขทศนิยม แลวคูณดัวย ตัวพหุคูณ (เลขสิบยก

กําลังบวกหรือลบ) เชน ระยะทาง 0.002 เมตร เขียนเปน 2 X 10-3 เมตร  

 ตัวอยางที่ 1.1 จงเขียนปริมาณตอไปน้ีในรูปเลขยกกําลัง  

 ก. 360,000,000 เมตร  ข. 6,539,000 กิโลเมตร  

 ค. 0.00048 กิโลกรัม  ง. 0.00127 วินาที  

 วิธีทํา  

 ก.360,000,000 เมตร  =  3.6 X 108 เมตร  

 ข.6,539,000 กิโลเมตร =  6.5 X 106 กิโลเมตร  

 ค.0.00038 กิโลกรัม  =  3.8 X 10-4 กิโลกรัม  

 ง.0.00117 วินาที  =  1.17  X 10-5 วินาที 

 1.2.5  เลขนัยสําคัญ คือ กลุมของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของการวัด ซึ่งประกอบ ดวยตัวเลขที่แสดง

ความแนนอน และตัวเลขที่แสดงความไมแนนอน หลักการนับตัวเลขนัยสําคัญ 

 

 1. ถาอยูในรูปเลขทศนิยม ใหเร่ิมนับตัวเลขตัวแรกที่ไมใชศูนย (1 ถึง 9) ตัวเลขลัดไปใหนับทุกตัวจาก

ซายไปขวา เชน 0.671, 4.03, 0.043, 20.00, 0.40, 0.0003 มีจํานวนตัวเลข นัยสําคัญ 3, 3, 2, 4, 2 และ 1 ตัว 

ตามลําดับ  

 2. ถาอยูในรูปเลขจํานวนเต็มที่ไมไดลงทายดวยเลขศูนย “o” ใหนับทุกตัว เชน 15, 136, 4245, 70324, 

2001 มีจํานวนตัวเลขนัยสําคัญ 2, 3, 4, 5 และ 4 ตัว ตามลําดับ 

 



 

 3. ถาอยูในรูปเลขจํานวนเต็มที่ลงทายดวยเลขศูนย “o” ใหจัดในรูป เลข 10n โดยเลข 10n ไมนับเปนเลข

นัยสําคัญ เชน 12000 อาจเขียนไดเปน 1.2 X 104, 1.20 X 104, 1.200 X 104, 1.2000 X 104 ซึ่งมีจํานวนเลข

นัยสําคัญ 2, 3, 4 และ 5 ตัว ตามลําดับ 

 

 1.2.6 เคร่ืองมือวัดทางวิทยาศาสตร เคร่ืองมือวัดมีความจําเปนในการศึกษาวิชา วิทยาศาสตรที่จะตองรูจัก

และทําความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือน้ัน เพื่อนําไปใชใหถูกตอง ปลอดภัยและประหยัดเวลา ตัวอยางเคร่ืองมือวัด  

 1. เคร่ืองมือวัด ชั่ง ตวง  

 1.1  ไมบรรทัด ไมเมตร ตลับเมตร สําหรับวัดระยะทาง ความกวาง ความยาว  

 1.2  ทอรณียรคาณิปอร 

 
   รูปที่ 1.5 ทอรณียรคาณิปอร 

 

สวนประกอบที่สําคัญของทอรเนียรคาลิเปอร มีดังน้ี 

 

1. ปากวัด A ใชจับวัตถุที่ตองการวัดขนาด เชน ความหนา ความยาว เสนผานศูนยกลางภายนอก

ของวัตถุปากวัด B ใชวัดเสนผานศูนยกลางภายในของวัตถุ 

2.   แกน C ใชวัดความลึกของวัตถุ 

3.   สเกลหลัก D เปนสเกลที่เหมือนไมบรรทัด เปนสเกลที่อยูกับที่ มักมี 2 หนวย คือ เซนติเมตร 

(หรือมิลลิเมตร) และน้ิว 

4.   สเกลทอรณียร E เปนสเกลที่ชวยใหอานคาไดละเอียดขึ้นสามารถเลื่อนไปมาบนสเกลหลักได 

5. ปุม F ติดอยูกับสเกลทอรเนียร ใชสําหรับเลื่อนสเกลทอรเนียร 

6.  สกรู G ติดอยูกับสเกลทอรเนียรเชนกัน ใชล็อกสเกลทอรเนียรใหติดแนน กับสเกลหลักทําให

สเกลทอรเนียรไม ขยับขณะอานคาการวัด 



 

1.4 กระบอกตวง (Cylinder) 

 

 

    เคร่ืองชั่ง สําหรับชั่งน้ิวหนัก 1 ของสาร 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 1.6 เคร่ืองชั่ง 

   ที่มา ! http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/tbalance.html 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.7 กระบอกตวง และปกเกอรขนาดตาง ๆ กระบอกตวง ใชวัดปริมาตรของ ๆ  

เหลว ปขนาดตาง ๆ กัน ต้ังแต 5 มิลลิลิตรจนถึงหลาย ๆ ลิตร  

 

 

ปกเกอร (Beaker) 

 การเลือกขนาดของปกเกอรเพื่อใสของเหลวน้ันขึ้นอยูกับปริมาณของเหลว ที่จะใส โดยปกติใหระดับ

ของเหลวอยูตํ่ากวาปากปกเกอรประมาณ 1 –11/2น้ิว 

 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา เชน แกลแวนอมิเตอร แอมมิเตอร โวลตมิเตอร และโอหม มิเตอร ฯลฯ เปน

เคร่ืองวัดทางไฟฟา เพื่อใชวัดปริมาณตาง ๆ ทางไฟฟา 

7. เคร่ืองมือวัดอ่ืน ๆ เชน กลองจุลทรรศน เคร่ืองวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) เคร่ืองมือวัด 

 

 

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/tbalance.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 1.8 ปริมาณออกซิเจนในนํ้า เคร่ืองมือวัดความเขมแสง ฯลฯ 

 

 

 
 

รูปที่ 1.9 กลองจุลทรรศน เคร่ืองวัดความเขมแสงและเคร่ืองวัดออกซิเจน ในนํ้า 

 

 กลองจุลทรรศน (Microscope) คือ เคร่ืองมือขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตา ใหเห็นสิ่งที่ไม

สามารถเห็นดัวยตาเปลา เชน จุลินทรีย เซลลเม็ดเลือด เปนตน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.10 pH meter เปนเคร่ืองมือวัดความเปนกรด-ดาง (pH) ของสารละลาย 

 



 

 1.3 ปริมาณทางฟสิกส  

 ปริมาณทางฟสิกส หมายถึงสิ่งที่วัดและแสดงคาได แบงไดเปน  

  1.3.1  ปริมาณสเกลาร เปนปริมาณที่ระบุเฉพาะขนาดเพียงอยางเดียวก็ไดความสมบูรณ เชน 

ระยะทาง เวลา มวล ปริมาตร เปนดน  

  1.3.2  ปริมาณเวกเตอร เปนปริมาณที่ตองระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะไดความสมบูรณ เชน 

ความเร็ว ความเรง นํ้าหนัก การกระจัด เปนดน  

 การเขียนสัญลักษณแทนปริมาณเวกเตอรจะแตกตางไปจากปริมาณสเกลาร สัญลักษณที่ใชเขียนเพื่อ

แสดงถึงปริมาณเวกเตอร  

 1.4 การรวมเวกเตอร  

 ในการรวมปริมาณเวกเตอรที่มี 2 เวกเตอร เราสามารถหาเวกเตอรลัพธได ดังน้ี  

  1.4.1 เวกเตอรลบ คือ เวกเตอรใด ๆ ที่มีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม  

 ถา a เปนเวกเตอรใด ๆ เวกเตอรหน่ึง ปริมาณเวกเตอรที่มีขนาด เทากับ a แตมี ทิศทางตรงขามกับ a เขียน

แทนสัญลักษณไดเปน –a ดังแสดงรูปที่ 1.13 

 

 
รูปที่ 1.13 ตัวอยาง เวคเตอรลบของเวคเตอรใด ๆ  

 

แรง การรวมแรงและการแยกแรง 

 2.1 ธรรมซาติของแรง 

 แรง (Force) เปนอํานาจอยางหน่ึงซึ่งสามารถเปลี่ยนหรือพยายามเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ของวัตถุหรือ

พยายามทําใหวัตถุเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรง การพยายามเปลี่ยนสถานะการเคลื่อนที่ กลาวใหงายขึ้นก็คือ การทํา

ใหวัตถุที่อยูน่ิงเกิดการเคลื่อนที่หรือทําใหวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยูแลว หยุดลงหรือเคลื่อนที่ชาลงหรือเคลื่อนที่เร็ว

ขึ้น หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่  

 แรงเปนปริมาณเวกเตอรการกลาวถึงแรงใหไดความหมายสมบูรณจะตองกลาวถึงสมบัติ ตอไปน้ีของ

แรง คือ ขนาด ทิศทาง จุดที่แรงกระทําหรือตําแหนงของจุดใด ๆ บนแนวแรง เชน  

มีแรง P กระทําตอหูชาง (Bracket) ดังรูป 2.1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 2.1 หูชางรองรับหลังคาและแรง P กระทําตอหูชาง ที่จุด A เปนมุม 6 

 

 ถาขนาดแรง P กระทําตอหูชางที่จุด A เปน มุม 0 ถาขนาดของแรง P หรือมุม 0 หรือชุด A อยางใดอยาง

หน่ึงเปลี่ยนคาไป ผลของแรงที่เกิดขึ้นที่ตัวหูชางจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 แรงมีหนวยวัดเปนนิวตัน สัญลักษณ N (Newton) ในระบบเอสไอ และแรงมีหนวยเปนปอนด 

(สัญลักษณ 1b) ในระบบอังกฤษ  

 แรง 1 นิวตัน หมายถึง แรงที่ทําใหวัตถุ มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดวยความเรง 1 เมตร/วินาที
2
 การวัด

ขนาดของแรง อาจใชวิธีวัดโดยใชระยะยืดของสปริง อาศัยคุณสมบัติ การยืดของสปริงนํามากําหนดเปนสเกลคา

ของแรง  

 

                       2.2 ประเภทของแรง  

 ในการดํารงชีวิตของคนเราในแตละวันน้ันจะมีการออกแรงกระทํากับวัตถุตาง ๆ อยูเสมอ เชน การออก

แรงเปดประตู การยกหรือเลื่อนเกาอ้ี การถูพื้น เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 การออกแรงทํางานในชีวิตประจําวัน 

ทีมา : http://www.sarakadee.com และ http://www.2how.com/board/42157.html 

 

http://www.sarakadee.com/
http://www.2how.com/board/42157.html


 

  

เมื่อมีแรงกระทํากับวัตถุแลวทําใหวัตถุเคลื่อนที่ หรือทําใหวัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไป ซึ่ง อาจจะเปลี่ยนเฉพาะ

ขนาดของความเร็วหรืออาจเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่หรืออาจเปลี่ยนทั้ง ขนาดและทิศทาง กลาวไดวาแรง

สามารถทําใหสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเปลี่ยนไป แรงเปนปริมาณ เวกเตอร สามารถเขียนรูปลูกศรแทนแรงได 

เชนเดียวกันกับการเขียนรูปลูกศรแทนปริมาณเวกเตอร  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมของวัตถุ เมื่อไดรับแรงกระทํา ไดแก  

 1.   การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของวัตถุ  

 2.   การเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่  

 3.   การเปลี่ยนแปลงรูปรางและขนาดของวัตถุ  

 แรง จําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

 2.2.1 แรงในธรรมชาติ  

 แรงในธรรมชาติ หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แรงเหลาน้ีเกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติสามารถ

ทดลองใหเห็นจริงได แรงในธรรมชาติจะแบงออกเปนชนิดตาง ๆ ได ดังน้ี  

 1)  แรงโนมถวงของโลก (Gravitation Force) เปนแรงที่ใกลตัวเราที่สุด ทําใหสิ่งตางๆ ไมหลุดออกไป

แลวอยูอยางอิสระเหมือนอยูในอวกาศ คาแรงโนมถวง ใชสัญลักษณ g มีคา โดยประมาณเทากับ 9.8 เมตร/วินาที 

 2)  แรงแมเหล็ก (Magnetic Force) เปนแรงที่เกิดขึ้นจากแทงแมเหล็ก ซึ่งทําจาก แรแมกนีไทต

(Magnetite) เปนออกไซดของเหล็กมีสูตรทางเคมี วา Fe304 แรดังกลาวน้ี มีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดแรงขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ ดังน้ี  

  2.1  เกิดแรงดูดและผลักกับสารบางชนิด แทงแมเหล็กธรรมชาติจะเกิดแรงดึงดูด และผลักกับ

สารตาง ๆ ซึ่งเรียกวา สารแมเหล็ก (Magnetic Substance) โดยสารแมเหล็กบางชนิด เกิดแรงดูดอยางรุนแรง เชน 

เหล็กนิกเกิล โคบอลต เปนตน ชนิดแมเหล็กเกิดแรงดูดอยางออน ๆ เชน อะลูมิเนียม แพลทินัม แมงกานีส เปน

ตน  

  2.2  เกิดแรงดูดและผลักกับแทงแมเหล็กดวยกัน ถานําแทงแมเหล็ก 2 แทง เขามา ใกลกัน แทง

แมเหล็กทั้ง 2 จะเกิดแรงดึงดูดกันและผลักกัน ถานําดานที่มีขั้วเดียวกันมาใกลกัน จะเกิดแรงผลักกัน แตถานําดาน

ที่มีขั้วตางกันมาใกลกันจะเกิดแรงดึงดูดกัน  

 

 

 

 

 

 

                                            รูปที่ 2.3 แรงดูดและแรงผลักของแฟงแมเหล็ก 



 

 

 3)  แรงไฟฟา (Electromagnetic Force) เปนแรงที่กระทําตอวัตถุไฟฟาดวยกัน ซึ่งจะ มีทั้งแรงผลักและ

แรงดูดกัน ผูคนพบประจุไฟฟาจากการเสียดสีกันของวัตถุเปนคร้ังแรก คือ นายเทลัส (Thales) นักปราชญชาว

กรีก ตอมา เบญจมิน แฟรงกิน (Benjamin Franklin) รัฐบุรุษ คนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ไดคนพบวา ประจุ

ไฟฟา มี 2 ชนิด คือ  

  3.1  ประจุบวก (Positive Charge) เปนประจุที่อยูบนอนุภาค “โปรตอน” ซึ่งเปนอนุภาคเล็กๆ ที่

อยูในนิวเคลียสของธาตุ โปรตอนแตละตัวจะมีจํานวนประจุ อยู 1.6 X 10“19 C  

  3.2  ประจุลบ (Negative Charge) เปนประจุที่อยูบนอนุภาคอิเล็กตรอนที่เปน อนุภาคที่เล็กที่สุด

ในอะตอม และว่ิงเปนวงกลมรอบ ๆ นิวเคลียสของอะตอมของธาตุ อิเล็กตรอน 1 ตัวจะมีจํานวนประจุเทากับ

โปรตอน 1 ตัว แตเปนคนละชนิดกันแรงผลักและแรงดูดจะทําให วัตถุที่มีประจุเคลื่อนที่แยกออกจากกันหรือ

เคลื่อนที่เขาหากัน ถาประจุบวกและลบเคลื่อนที่เขาหากันพบกันจะรวมกัน ทําใหเปนกลางทางไฟฟา 

 4)   แรงนิวเคลียร (Nuclear Force) เมื่อประจุชนิดเดียวกัน 2 ประจุจะอยูรวมกันได ตองมีแรงมากระทํา

ตอประจุทั้งสอง เพื่อใหประจุไมแยกออกจากกันเน่ืองมาจากแรงผลักของประจุ ทั้ง 2 แรงที่เกิดขึ้นน้ีเรียกวาแรง

นิวเคลียร เพราะเปนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณนิวเคลียสของธาตุ ซึ่งใน นิวเคลียสของธาตุจะประกอบดวยอนุภาค 2 

ชนิด คือ โปรตอนมีประจุบวก และนิวตรอนเปน กลาง อนุภาคทั้ง 2 จะติดกันเปนทรงกลมอยูตรงกลางของ

อะตอมโปรตอนที่อยูรวมกันจะถูกแรง นิวเคลียรยึดเหน่ียวไว โดยแรงที่ยึดเหน่ียวภายในนิวเคลียสจะไมไดอยูใน

รูปของแรงแตอยูในรูป ของพลังงาน เรียกวา พลังงานยึดเหน่ียว (Binding Energy)  

 2.2.2 แรงที่เกิดจากการกระทํา แรงที่เกิดจากการกระทําของสิ่งตาง ๆ ที่ไปกระทําตอ วัตถุมีอยูมาก

หลายชนิดแตละแรงที่เกิดขึ้น จะเปนผลตอวัตลุแตกตางกัน แรงที่สําคัญ ๆ มีดังน้ี  

 1) แรงตึงในเสนเชือก (Tension force) คือแรงที่เกิดขึ้นในเสนเชือกที่ถูกขึงตึง โดยที่ ในเสนเชือกเดียวกัน

ยอมมีแรงตึงเทากันทุกจุดและทิศทางของแรงตึงมีทิศทางอยูในแนวของเสนเชือก  

 

 

 

 

 

 

        

  รูปที่ 2.4 แรงตึงในเสนเชือก        รูปที่ 2.5 แรงเสียดทาน 

 

 



 

2)  แรงเสียดทาน (Friction Force) แรงที่ตอตานการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยเกิดขึ้น ระหวางผิวสัมผัสของ

วัตถุกับผิวของพื้น แรงเสียดทานมีทิศตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  

 3)  แรงจากสปริง (Elastic Force) คือแรงภายในสปริง เกิดขึ้นเมื่อมีแรงภายนอกมา กระทํากับสปริงทํา

ใหสปริงยืดหรือหดจากแนวสมดุลเดิมของสปริง โดยแรงในสปริงจะมีขนาด เทากับแรงภายนอกที่มากระทําแตมี

ทิศทางตรงกันขาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6 แรงในสปริง 

 

             4) แรงหนีศูนยกลาง (centrifugal force) หมายถึง แรงที่กระทําตอวัตถุในขณะที่ วัตถุน้ันเคลื่อนที่เปนทาง

วงกลม แรงน้ีมีแนวทิศออกจากชุดศูนยกลางของทางวงกลน้ันและมี ขนาดเทากับแรงสูศูนยกลาง  

2.3  การรวมแรงและการแยกแรง  

 แรงเปนปริมาณเวกเตอร ดังน้ันในการรวมแรงจึงจําเปนตองคํานึงถึงทิศทางของแรง  

 2.3.1  การรวมแรง  

 การเขียนรูปลูกศรแทนแรงเหมือนการเขียนรูปลูกศรแทนเวกเตอร โดยใหความยาว ของลูกศรแทน

ขนาดของแรง และหัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เชน แรงดึงของเคร่ืองชั่งสปริง ในรูป 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 2.7 การเขียนลูกศรแทนแรงดึง ในเคร่ืองชั่งสปริง 

  



 

แรงที่กระทํากับวัตถุอาจมีมากกวา 1 แรง เชน การยกวัตถุ โดยใช 2 มือ แรงที่ กระทํา จึงมี 2 แรง ผลรวมของแรง

สามารถเขียนผลรวมของแรงแบบเวกเตอรได  

 1)  การรวมแรงโดยวิธีการเขียนรูปเวกเตอรแทนแรงแรงหลาย ๆ แรงที่กระทํากับวัตถุผลรวมของแรงหา

ไดดังน้ี  

  1.1  แรงกระทําตอวัตถุในทิศเดียวกันหรือตรงขาม  

  เมื่อแรงหลาย ๆ แรงมากระทําตอวัตถุในทิศเดียวกัน แรงลัพธที่ทํากับวัตถุ น้ันคือ ผลบวกของ

แรงยอยและทิศทางของแรงลัพธจะเปนทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงยอย เหลาน้ัน แตถาแรงยอยน้ัน ๆ กระทํา

ตอวัตถุในทิศตรงกันขามแรงลัพธที่ วัตถุไดรับ คือ ผลตางของแรงยอย และทิศทางของแรงลัพธจะเปน

เชนเดียวกับทิศทางของแรงยอยที่มีคามากกวา  

  

2.4 แรงเสียดทาน  

 เมื่อออกแรงผลักวัตถุใด ๆ ใหเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ บางคร้ังวัตถุเคลื่อนที่ไปไดงาย แตบางคร้ังตอง

ออกแรงเพิ่มมากขึ้นจึงเคลื่อนที่ถาพื้นผิวลื่นการออกแรงผลักเพียงเล็กนอยวัตถุน้ันก็เคลื่อนที่ได แสดงวา

ผิวสัมผัสระหวางพื้นกับผิววัตถุจะตองมีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ น้ันและจากการทดลองพบวาวัตถุที่มีนํ้าหนัก

มากจะมีผลตอการทําใหเคลื่อนที่ น่ันคือขณะที่พยายามทําใหวัตถุเคลื่อนที่ จะมีแรงตานการเคลื่อนที่ แรงที่

เกิดขึ้นน่ีเรียกวา แรงเสียดทาน  

 แรงเสียดทาน  หมายถึง แรงตานการเคลื่อนทีข่องวัตถุเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูน้ันจะมีทิศตรง

ขามกับการเคลื่อนที่เสมอขึ้นอยูกับนํ้าหนักที่กดลงไปบนพื้นผิวสัมผัส และคุณสมบัติเฉพาะตัวของผิวสัมผัสน้ัน 

ๆ  

 

 

 

 

 

     รูปที่ 2.15 แรงเสียดทาน 

 

 2.4.1 ลักษณะของพื้นผิวสัมผัส ที่มีผลตอแรงเสียดทาน 

 -  พื้นผิวเรียบ เชน กระเบื้อง กระจก พลาสติก เปนตน จะเกิดแรงเสียดทานนอย เน่ืองจากพื้นผิวเรียบ มี

การเสียดสีระหวางกันนอย 

 -  ถาพื้นผิวขรุขระ เชน พื้นทราย พื้นหญา พื้นหินกรวด เปนตน จะเกิดแรง เสียดทานมาก 

 -  เน่ืองจากพื้นผิวขรุขระมีการเสียดสีระหวางกันมาก จึงมีแรงเสียดทานที่ตานการ เคลื่อนที่ของวัตถุ



 

เกิดขึ้นมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.16 วัตถุพื้นผิวขรุขระ 

 

ถาวัตถุมวล m วางบนพื้นราบ ดังรูป 2.17 

 

 

 

รูปที่ 2.17 แรงที่กระทํากับวัตถุ ขณะวางบนพื้นราบ 

 

ให  F  แทนแรงผลักวัตถุ  

  w แทนนาหนักของวัตถุ  

 N แทนแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทําตอวัตถุ  

 f  แทนแรงเสียดทาน  

 ถาวัตถุหยดุน่ิงไมเคลื่อนที่ แรงลัพธในแกน V เปน 0  

จะได Fy  =  0  ;  F = f  
 ดังน้ัน ขนาดของนํ้าหนัก พ = N น่ันคือนํ้าหนักของวัตถุเทากับแรงปฏิกิริยาที่พื้น กระทําตอวัตถุ 

 แรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงขามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ คาของแรงเสียดทาน ขึ้นอยูกับลักษณะ

ผิวสัมผัสของวัตถุ และนํ้าหนักของวัตถุที่กดลงบนพื้น 

 

 2.4.2 ประเภทของแรงเสียดทาน  จําแนกประเภทของแรงเสียดทานตามลักษณะการ เคลื่อนที่ของวัตถุได 

2 ประเภท คือ  

 1) แรงเสียดทานสถิต (Static Friction) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัส ของวัตถุยังไม

เคลื่อนที่ (อยูน่ิง) จนกระทั่งวัตถุเร่ิมเคลื่อนที่ เชน ออกแรงผลักรถแลวรถยังอยูน่ิง เปนตน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 2.18 แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน  

 2) แรงเสียดทานจลน (Kinetic Friction) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางผิว สัมผัสของวัตถุขณะที่วัตถุ

กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว เชน การกลิ้งของวัตถุ การลื่นไถล ของวัตถุและการไหลของวัตถุ เปนดน

 แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นน้ีจะเทากับแรงที่มากระทํา ซึ่งคาของแรงเสียดทานจลน จะนอยกวาแรงเสียดทาน

สถิตเสมอสําหรับผิวสัมผัสเดียวกัน  

2.4.3 สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน  

 ในการออกแรงผลักวัตถุ ถาวัตถุมีนํ้าหนักมากแรงที่พยายามทําใหวัตถุเคลื่อนที่ได จะดองใชแรงมาก 

สําหรับคูสัมผัสคูหน่ึง ๆ ถาวัตถุมีนํ้าหนักนอยแรงที่ใชจะนอยลง ดังน้ันจะไดวา แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่แปรผัน

โดยตรงกับนํ้าหนัก จากรูป 2.17  

  จะได  F  α  w  

 เพราะฉะน้ัน F/w   =  µ  

 µ   เปนคาคงที่สําหรับการแปรผัน เรียกวา สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน   

 จาก  F = f  และ w = N  

 แทนคา   µ  =        …………….. 2.9 

 หรือ  f   =   µN 

 

 2.4.4 แรงเสียดทานในงานชาง  

 แรงเสียดทานมีประโยชนมากมาย เชน การเดิน ถาไมมีแรงเสียดทาน ระหวาง รองเทากับพื้นถนน ทุก

คนจะเดินไดดวยความยากลําบาก รถยนตบนทองถนน แลนไดเพราะแรง เสียดทานระหวางลอรถยนตกับถนน 

แตในบางคร้ังจําเปนตองมีการลดแรงเสียดทานลง วิธีการลด แรงเสียดทานขึ้นอยูกับลักษณะของชิ้นงานหรือ

เคร่ืองจักรกลน้ัน ๆ อาจทําไดดังน้ี  

 1)  ทําใหผิวสัมผัสเรียบ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุ ที่มีพื้นผิว ขรุขระจะมีมาก ถา

ทําใหผิวสัมผัสเรียบขึ้น จะทําใหแรงเสียดทานลดลงได  



 

 2)  การชโลมนํ้ามัน การใชนํ้ามันชโลมบริเวณผิวสัมผัส โดยเลือกใชนํ้ามันที่มีสมบัติ ในการเลื่อนไหล

ได จะชวยลดแรงเสียดทานได  

 3)  การใชแบง งานบางอยางเชนการหมุนของเพลาตาง ๆ จะมีแรงเสียดสีระหวาง หนาสัมผัสของเพลา

และตัวรองรับมาก ดังน้ันเพื่อลดแรงเสียดทานจึงใชแบงชวยลดการเสียดสี  แบงที่ใช  ไดแก  บอลแบง  โรลเลอร

แบง นีดเดิลแบง เปนตน  

 4) การใชวัสดุลดความแด แรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัสของวัตถุทําใหวัตถุเกิด ความแด ผิวสัมผัสของ

วัตถุหน่ึง ๆ จะมีความแด ตางกัน วิธีการลดความแด อีกวิธีหน่ึงก็คือ การนําวัสดุที่มีความแดนอยูมาเคลือบที่

ผิวชิ้นงานที่จะตองเสียดสีกัน เพื่อใหความแดลดลง วัสดุ เหลาน้ันไดแก ตะกั่วผสมทองแดง สังกะสีผสมทองแดง

และพลวง เปนตน เรียกวัสดุเหลาน้ีวา วัสดุลดความฝด 

 

ประโยชนจากแรงเสียดทาน ในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดมากมาย เชน 

 1.  ทําใหวัตถุหยุดน่ิงไม1เคลื่อนที่ เชน ชวยหยุดรถยนตที่กําลังเคลื่อนที่ ยางรถที่มี ดอกยางชวยใหรถ

เกาะถนนไดดี เปนตน 

 2.  การสรางพื้นถนนตองทําใหพื้นถนนเกิดแรงเสียดทานพอสมควร รถจึงจะเคลื่อนที่ บนถนนโดยที่ลอ

รถไมหมุนอยูกับที่ 

3.  ชวยในการหยิบจับสิ่งของโดยไมลื่นไหลไปมา หรือในการเดินไมใหลื่นไถล  

 
 

รูปท่ี 2.19 รองเทากีฬาปปุมยางที่พื้นรองเทา ทําใหรดเกาะพื้นไดดี รถจักรยานปเบรกเพื่อลดความเร็ว ยางรถยนต
   ปดอกยางเปนลวดลาย เพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน  
ท่ีมา ! http://www.healthcomers.com และhttp://www.thaigoodview.com/node/45980 
 
 

สรุป 

 วิทยาศาสตร (Science) เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเรา ทั้งที่มี ชีวิตและไมมี

ชีวิต แบงออกเปน  

 1.วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (pure science) หรือวิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) แบงเปน 2 สาขา 

ไดแก วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ  

 2.  วิทยาศาสตรประยุกต (applied science) เปนการนําความจากกฎเกณฑหรือทฤษฎี ของวิทยาศาสตร

http://www.healthcomers.com/
http://www.thaigoodview.com/node/45980


 

บริสุทธิ์มาประยุกตเปนหลักการทางเทคโนโลยี เชน วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เปน

ตน 

 ฟสิกส เปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงที่ศึกษาธรรมชาติของสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งไดแก การ เปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพและปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา  

 ระบบหนวยระหวางชาติ เรียกยอวา ระบบเอสไอ (SI Units) ซึ่งประกอบดวย หนวยฐาน เปนปริมาณ

หลักของระบบหนวยระหวางชาติ มี 7 ปริมาณ ไดแก ความยาว (Length) มวล (Mass) เวลา (Time) กระแสไฟฟา 

(Electric Current) อุณหภูมิอุณหพลวัติ (Thermodynamic Temperature) ปริมาณสาร (Amount of Substance) และ

ความเขมของการสองสวาง (Luminous Intensity)  

 หนวยอนุพันธ (derived units) ไดแก ความเร็ว ความเรง แรง งาน พลังงาน  

 หนวยเสริม (supplementary units) มี 2 หนวย คือ เรเดียน (radian ะ rad) เปนหนวยวัดมุม ในระนาบและ

สเตอรเรเดียน (steradian sr) เปนหนวยวัดมุมตัน  

 เลขนัยสําคัญ คือ กลุมของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของการวัด ซึ่งประกอบดวยตัวเลข ที่แสดงความ

แนนอน และตัวเลขที่แสดงความไมแนนอน  

 ปริมาณทางฟสิกส แบงเปน 2 ปริมาณ ไดแก  

 1.  ปริมาณสเกลาร ปริมาณที่ระบุเฉพาะขนาด เชน ระยะทาง เวลา มวล ปริมาตร เปนต น 

 2.  ปริมาณเวกเตอร ปริมาณที่ตองระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะไดความสมบูรณ เชน ความเร็ว ความเรง 

นํ้าหนัก ดังน้ัน การรวมเวกเตอร 2 เวกเตอร 

            การหาแรงลัพธของแรง 2 แรงโดยวิธีการคํานวณ  

 1. แรงลัพธ 2 แรงกระทําตอวัตถุเดียวกันในแนวทํามุมเปนมุมฉากกัน ดาน AB ต้ังฉาก กับ BC   

 จากทฤษฎีของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะไดวา  

      AC2 = AB2 + BC2 

 ถาใหมุม a เปนมุมที่แรงลัพธ (Fลัพธ )กระทํากับแรง F1 ขนาดของมุม หาไดจาก 

      tan  =   

 2. แรง 2 แรงกระทําตอกัน เปนมุมใด ๆ ( ) 

ขนาดของแรงลัพธ 

  Fลัพธ =  

  tanα =  
 การแยกแรงถามีแรง ขนาด F นิวตัน ทํามุมใด ๆ (0) กับแนวราบ สามารถแยกออก เปนแรงยอย 2 แรงใน

แนวต้ังฉากกันได เรียกแรงยอยในแนวราบ วา Fxและแรงยอยในแนวด่ิง วา Fyไดดังน้ี 

  Fx = F cos  



 

  Fy = F sin  

 แรงเสียดทาน คือ แรงดานการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นระหวางผิวสัมผัสของวัตถุคูน้ัน จะมีทิศตรงขาม

กับการเคลื่อนที่เสมอ ขึ้นอยูกับนํ้าหนักที่กดลงไปบนพื้นผิวสัมผัส และคุณสมบัติ เฉพาะตัวของผิวสัมผัสน้ัน ๆ 

 แรงเสียดทานแบงได 2 ประเภท คือ  

 1) แรงเสียดทานสถิต (Static Friction)  

 2) แรงเสียดทานจลน (Kinetic Friction)  

 คาของแรงเสียดทานจลนจะนอยกวาแรงเสียดทานสถิตเสมอสําหรับผิวสัมผัสเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

1. ใบงานหนวยที่1 

2. แบบฝกหัดหนวยที่1 

3. กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1. ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 

ปริมาณเวกเตอรและแรง 

2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวย

เรียนที่ 1  และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วิทยาศาสตรและฟสิกสได 

 

2.  ข้ันใหความรู (100นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ

สอน  หนวยที่1  เร่ือง  ปริมาณเวกเตอรและแรงใน

วิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

หนวยที่ 1  

2. ผู ส อ น แ ล ะ ผู เ รี ย น ร ว ม กั น ส รุ ป ค ว า ม รู

เบื้องตนเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอรและแรง ตามที่

เหมาะสมกับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1. ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเ รียนเ ร่ือง  

ปริมาณเวกเตอรและแรง 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 1  และการใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรม 

3. ผูเรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและ

ฟสิกสได 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (100 นาที ) 

1. ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวย

ที่ 1 เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรงในวิชา วิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม หนวยที่ 1  

 

2. ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร ตามที่ไดศึกษา

จาก  บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 200 นาที ) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่  1  

เร่ือง  ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร 

    2.   ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่  1  เร่ือง  ปริมาณ

เวกเตอรและแรง 

    3.  ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30 นาที ) 

1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผู เ รียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูสอนใหผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ

วิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 360 นาที หรือ 6 คาบเรียน) 

 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 200นาที ) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  1  เร่ือง  

ปริมาณเวกเตอรและแรง 

2. ผู เ รี ย นทํ า แ บ บ ฝ ก หัดหน วย ที่   1   เ ร่ือ ง  

ปริมาณเวกเตอรและแรง 

3.    ผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือ

แหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 

         กอนเรียน  

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 1  

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 1  และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่1 

    

          ขณะเรียน 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  1  เร่ือง  ปริมาณเวกเตอรแรง 

2. ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่1 เร่ือง  ปริมาณเวกเตอรแรง 

3. ซักถามขอสงสัยระหวางการเรียนการสอน 

4. รวมกันสรุปหนวยที่  1  เร่ือง  ปริมาณเวกเตอรแรง 

 

 

 หลังเรียน 

1.  ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

1. ปริมาณเวกเตอรหมายถึงอะไร 

2. ปริมาณเวกเตอรมีกี่ประเภทอะไรบาง 

3. คําอุปสรรคหมายถึงอะไร 

4. แรงหมายถึงอะไร 

5. ขอใดเปนการบอกหนวยในระบบ SI ไดถูกตอง 

6. อุปกรณขอใดที่ใชวัดไดทั้งกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา 

7. ปริมาณใดตอไปน้ีเปนหนวยฐานทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 



 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่  1  เร่ือง  ปริมาณเวกเตอรและแรง  

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณเวกเตอรและแรง 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ืองปริมาณเวกเตอรและแรง 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่  1  เร่ืองปริมาณเวกเตอรและแรงที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเกี่ยวกับ

ความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานแบบปริมาณเวกเตอรและแรงทําใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใช

ในการเรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอนชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

2. ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3. ใบงานหนวยที่1(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4. แบบฝกหัดหนวยที่1 (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

5. กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ

ที่ 3) 

6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-

2) 

7. แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

1. รูปภาพ   เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 

 

         

 

 

สื่อของจริง 

   ปริมาณเวกเตอรและแรง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตน

ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

3. บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 1 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 1 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่1เร่ืองปริมาณเวกเตอรและแรง 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของปริมาณเวกเตอรและแรง ได 

1. วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน             อธิบายความหมายของปริมาณเวกเตอรและแรง ได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณปริมาณเวกเตอรและแรงไดจะได 2 คะแนน 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :   ยกตัวอยางของปริมาณเวกเตอรและแรง ได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1. วิธีการประเมิน                     :                

2. เคร่ืองมือ                              :               

3.    เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1. วิธีการประเมิน                      :                

2. เคร่ืองมือ                         :                

3. เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1. วิธีการประเมิน                     :               

2. เคร่ืองมือ                        :              

3.  เกณฑการใหคะแนน           :  

 



 

ใบงานหนวยที่1  

 เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1.ขอใดเปนการบอกหนวยในระบบ  SI  ไดถูกตอง 

  ความยาว มวล  อุณหภูมิ 

 5ก. เมตร  กิโลกรัม  เคลวิน 

 6ข. เมตร  กิโลกรัม              เซลเซียส 

 7ค. เมตร  นิวตัน  เคลวิน 

 8ง. กิโลเมตร กิโลกรัม             เซลเซียส 

2.อัตราเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีคาเทา ไรในหนวยเมตร/วินาที 

 10ก. 10     ข. 20 

 11ค. 30     ง. 40 

3.ปริมาณใดตอไปน้ีเปนหนวยฐานทั้งหมด 

             ก.มวล    ความยาว  แรง   ข. ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร  

             ค. มวล  กระแสไฟฟา  ปริมาณของสาร  ง. อุณหภูมิ   มุม   พลังงาน 

4. หนวยในขอใดเปนหนวยเสริม 

            ก.  เรเดียน     ข.  เมตร/วินาที 

            ค.  เฮิรตซ    ง.  เคลวิน 

5.อุปกรณในขอใดที่ใชวัดไดทั้งกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา 

             ก. Volt meter    ข.  Galvanometer 

             ค. Ammeter    ง.  Microscope 

 



 

6. คําอุปสรรคที่ใชแทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกวาอะไร  

           ก. พิโค   ข.  นาโน 

           ค. ไมโคร                ง.  มิลล ิ

7. จงบอกจํานวนเลขนัยสําคัญของปริมาณตอไปน้ี  105, 0.0020, 3.5 X 103 

           ก. 3, 2 และ  2   ตัว  ข. 3, 4  และ  5 

          ค. บอกไมได , 1  และ 4 ตัว ง.  2, 1  และ  3 ตัว  

8.ผลรวมของเวกเตอรดังรูป ขอใดสรุปถูกตอง 

 

 

              

              ก. A + C + B + D = 0  ข.  A  +  C  +  B  =  D 

              ค. A + C = B + D  ง.  A  +  C  +   B  =  -D 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. เวกเตอรF1, F2, F3, F4, F5 มีขนาดและทิศทางดังรูป 

 

     

 

 เวกเตอรลัพธที่เกิดจาก F1, F2, F3, F4, F5  เปนไปตามขอใด 

                      ก.  F = 500   ข.  F =  40 

                      ค.  F = 280   ง.  F =  40  

 

10. เวกเตอรกระทําตอวัตถุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป เวกเตอรลัพธเปนไปตามขอใด 

  

 

 

 

ก. 9 หนวย     ข. 6.4 หนวย 

ค. 1 หนวย    ง. 21.5 หนวย 

 

 

 

 

 



 

แบบฝกหัดหนวยที่ 1  

 เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ขอใดเปนการบอกหนวยในระบบ  SI  ไดถูกตอง 

 ความยาว มวล  อุณหภูมิ 

 ก. เมตร  กิโลกรัม เคลวิน 

 ข. เมตร  กิโลกรัม เซลเซียส 

 ค. เมตร  นิวตัน  เคลวิน 

 ง. กิโลเมตร กิโลกรัม เซลเซียส 

2. อัตราเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีคาเทา ไรในหนวยเมตร/วินาที 

 ก. 10     ข. 20 

 ค. 30     ง. 40 

3. ปริมาณใดตอไปน้ีเปนหนวยฐานทั้งหมด 

 ก.มวล    ความยาว  แรง   ข. ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร  

 ค. มวล  กระแสไฟฟา  ปริมาณของสาร  ง. อุณหภูมิ   มุม   พลังงาน 

4.  หนวยในขอใดเปนหนวยเสริม 

 ก.  เรเดียน     ข.  เมตร/วินาที 

 ค.  เฮิรตซ    ง.  เคลวิน 

5.  คําอุปสรรคที่ใชแทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกวาอะไร  

 ก. พิโค     ข.  นาโน 

 ค. ไมโคร    ง.  มิลล ิ

6.  จงบอกจํานวนเลขนัยสําคัญของปริมาณตอไปน้ี  105, 0.0020, 3.5 X 103 

 ก. 3, 2 และ  2   ตัว   ข. 3, 4  และ  5 

 ค. บอกไมได , 1  และ 4 ตัว  ง.  2, 1  และ  3 ตัว 

7. ผลรวมของเวกเตอรดังรูป ขอใดสรุปถูกตอง 

 

 

 

 ก. A + C + B + D = 0  ข.  A  +  C  +  B  =  D 

 ค. A + C = B + D  ง.  A  +  C  +   B  =  -D 

 



 

 

 

8. เวกเตอรF1, F2, F3, F4, F5 มีขนาดและทิศทางดังรูป 

 

 

 

 

 

      เวกเตอรลัพธที่เกิดจาก F1, F2, F3, F4, F5  เปนไปตามขอใด 

 

 ก.  F = 500   ข.  F =  40 

 ค.  F = 280   ค.  F =  40  

9. เวกเตอรกระทําตอวัตถุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป จะไตเวกเตอรลัพธตามขอใด 
 

 

 

 

 

 

ก. F ลัพธ =  ข. F ลัพธ =  

ค. F ลัพธ =                   ง. F ลัพธ  =   

 

10. เวกเตอรกระทําตอวัตถุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป เวกเตอรลัพธเปนไปตามขอใด 

 

  

 

 ก. 9 หนวย     ข. 6.4 หนวย 

 ค. 1 หนวย    ง. 21.5 หนวย 

 

 

 
 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 



 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

เฉลยใบงานหนวยที่ 1   

 เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 

1.ขอใดเปนการบอกหนวยในระบบ  SI  ไดถูกตอง 

ตอบ   ข. เมตร  กิโลกรัม เซลเซียส 

2.อัตราเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีคาเทา ไรในหนวยเมตร/วินาที 

ตอบ  ข. 20 เมตร/วินาที 

3.ปริมาณใดตอไปน้ีเปนหนวยฐานทั้งหมด 

ตอบ  ก.มวล    ความยาว  แรง   

4. หนวยในขอใดเปนหนวยเสริม 

ตอบ  ก.  เรเดียน   

5. อุปกรณในขอใดที่ใชวัดไดทั้งกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา 

ตอบ  ก. Volt meter 

6. คําอุปสรรคที่ใชแทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกวาอะไร  

ตอบ   ค. ไมโคร 

7. จงบอกจํานวนเลขนัยสําคัญของปริมาณตอไปน้ี  105, 0.0020, 3.5 X 103 

ตอบ   ง.  2, 1  และ  3 ตัว 

8.ผลรวมของเวกเตอรดังรูป ขอใดสรุปถูกตอง 

ตอบ   ก. A + C + B + D = 0  

9. เวกเตอรF1, F2, F3, F4, F5 มีขนาดและทิศทางดังรูป  เวกเตอรลัพธที่เกิดจาก F1, F2, F3, F4, F5  เปนไปตามขอใด 

ตอบ  ค.  F =  40 

10. เวกเตอรกระทําตอวัตลุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป เวกเตอรลัพธเปนไปตามขอใด 

ตอบ  ข. 6.4 หนวย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่.1 

  เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 

1. ขอใดเปนการบอกหนวยในระบบ  SI  ไดถูกตอง 

ตอบ   ข. เมตร  กิโลกรัม เซลเซียส 

2. อัตราเร็ว 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีคาเทา ไรในหนวยเมตร/วินาที 

ตอบ  ข. 20 เมตร/วินาที 

3. ปริมาณใดตอไปน้ีเปนหนวยฐานทั้งหมด 

ตอบ  ก.มวล    ความยาว  แรง   

4.  หนวยในขอใดเปนหนวยเสริม 

ตอบ  ก.  เรเดียน   

5.  คําอุปสรรคที่ใชแทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกวาอะไร  

ตอบ   ค. ไมโคร 

6.  จงบอกจํานวนเลขนัยสําคัญของปริมาณตอไปน้ี  105, 0.0020, 3.5 X 103 

ตอบ   ง.  2, 1  และ  3 ตัว 

7. ผลรวมของเวกเตอรดังรูป ขอใดสรุปถูกตอง 

ตอบ   ก. A + C + B + D = 0  

8. เวกเตอรF1, F2, F3, F4, F5 มีขนาดและทิศทางดังรูป  เวกเตอรลัพธที่เกิดจาก F1, F2, F3, F4, F5  เปนไปตามขอใด 

ตอบ  ค.  F =  40 

9. เวกเตอรกระทําตอวัตถุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป จะไตเวกเตอรลัพธตามขอใด 

ตอบ ง. F ลัพธ  =   

10. เวกเตอรกระทําตอวัตถุเดียวกัน มีขนาดและทิศทางดังรูป เวกเตอรลัพธเปนไปตามขอใด 

ตอบ  ข. 6.4 หนวย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 1  เร่ือง ปริมาณเวกเตอรและแรง 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบเร่ืองเวกเตอรได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  2 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

3-5 

ชื่อหนวย  หลักการสมดุลของวัตถุ คาบรวม 9 

ช่ือเร่ือง  หลักการสมดุลของวัตถุ จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

        ดานความรู        

1. ประเภทการสมดุล 

2. เงื่อนไขของการสมดุล 

ดานทักษะ 

3. คํานวณโมเมนตและใชหลักการสมดุลของวัตถุ 

ดานจิตพิสัย 

4. การใชประโยชนของการสมดุล 
5. สงงานตามเวลาที่กําหนด 

                   

สาระสําคัญ 

 การที่วัตถุอยูน่ิงกับที่ เชน โคมไฟที่แขวนอยูที่เสา บันไดวางพิงกําแพงขื่อคาน หรือสวนตางๆ ของ

สิ่งกอสรางที่วางอยูน่ิง หรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ เชนรถยนตเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ ลูกตุมนาฟกาหมุน 

เปนตน วัตถุเหลาน้ีนับวาอยูในสภาพสมดุล 

 สภาพสมดุล หมายถึง สภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่ใหคงเดิมได ถามีแรงภายนอกมา

กระทําตอวัตถุโดยแนวแรงไมผานจุดศูนยกลางมวล วัตถุน้ันจะเคลื่อนที่ แบบหมุนไปรอบ ๆ จุดศูนยกลางมวล 

ผลจากการหมุนที่เกิดขึ้นเรียกวา โมเมนต การที่วัตถุอยูในสภาพสมดุลน้ันวัตถุจะตองมีสมดุลแรงและสมดุล

โมเมนต 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

- หาโมเมนตของแรง 

- และปริมาณที่มีแตขนาดเพียงอยางเดียว เรียกวาการสมดุลของวัตถุ 

 

คําศัพทสําคัญ 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

ความหมายการสมดุล (Equilibrium)  

 1 สมดุลสถิต (Static equilibrium) คือ สภาพสมดุลของวัตถุ หรือสิ่งกอสรางที่อยูน่ิง เชน หนังสือวางอยู

บนโตะ อาคารบานเรือน สะพาน เขื่อน เสาไฟฟา รถยนตที่จอดอยู เปนดน  

 2. สมดุลจลน (Kinetic equilibrium ) คือ สภาพสมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ เชน รถยนต 

รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ หรือลิฟทที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่  

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

เพื่อนําความรูเร่ืองการสมดุลของวัตถุ ไปพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง  

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

1.อธิบายความหมายการสมดุลของวัตถุ ได  

2.อธิบายการสมดุลของวัตถุตาง ๆ ได  

 ดานทักษะ   

3.เขียนสัญลักษณแทนการสมดุลของวัตถุ ได  

ดานจิตพิสัย 

                   4.อธิบายตัวอยางการคํานวณการสมดุลของวัตถุ ได  

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสมดุลของวัตถุ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรและ

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 



 

 
 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

2.  การสมดุลของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 การเลนชักกะพอ 

 จากภาพการเลนชักกะเยอ ถาทั้งสองฝายออกแรงดึงเชือกแลวทําใหเชือกอยูน่ิงโดยไม เคลื่อนที่ไปดานใด

ดานหน่ึง ถึงแมจํานวนเด็กในภาพสองฝายไมเทากัน เรียกลักษณะน้ีวา การสมดุล 

 2.1 ความหมายการสมดุล (Equilibrium)  

  1 สมดุลสถิต (Static equilibrium) คือ สภาพสมดุลของวัตถุ หรือสิ่งกอสรางที่อยู น่ิง เชน 

หนังสือวางอยูบนโตะ อาคารบานเรือน สะพาน เขื่อน เสาไฟฟา รถยนตที่จอดอยู เปนตน  

  2. สมดุลจลน (Kinetic equilibrium ) คือ สภาพสมดุลของวัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ เชน 

รถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ หรือลิฟทที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ 

 

 

 

 

                                                        รูปที่ 2.2 หอเอนปซาประเทศอิตาลี 

 2.2 ลักษณะการสมดุล แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

 2.2.1 การสมดุลตอการเลื่อนตําแหนง (Translation equilibrium) คือ การสมดุล ที่วัตถุอยูน่ิงหรือเคลื่อนที่

ดวยความเร็วคงที่ ผลรวมของแรงที่กระทํากับวัตถุมีคาเปน 0 

F = 0     …………2.1 



 

 หลักที่นํามาใชในการคํานวณในกรณีที่วัตถุสมดุลตอการเลื่อนตําแหนง คือ  

 1)  การแยกแรง และหาผลรวมของแรงในแนวระนาบและแรงในแนวด่ิง  

  จะได F  = 0 และ Fy = 0  

 2)  ทฤษฎีลามี (กฎของ sine) แรง 3 แรงกระทําตอวัตถุที่จุด ๆ หน่ึง และอยูในภาวะ สมดุล อัตราสวน

ของแรงตอ sin ของมุมตรงขามยอมมีคาเทากัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2.3 แรงกระทํา  3 แรง 

จากรูป 2.3 เขียนเปนสมการได 

 

 

 

 

 

 3) สามเหลี่ยมแทนแรง ถามีแรง 3 แรงกระทํารวมกันที่จุด ๆ หน่ึง และอยูในภาวะสมดุลโดยทิศของแรง

ทั้ง 3 แรงต้ังฉากกับดานทั้ง 3 ของสามเหลี่ยมจะไดอัตราสวนขนาดของ แรงตอดานที่แรงน้ันต้ังฉากอยู ดังรูป 

 

 

 

 

 



 

รูปที่ 2.4 การสมดุลของแรง 3 แรง 

 

จากรูป 2.4 เขียนเปนสมการได 

 

 

 

2.2.2 การสมดุลตอการหมุน (Rotational equilibrium) 

 การสมดุลตอการหมุน คือ การสมดุลที่วัตถุไมมีการหมุนหรือมีการหมุนดวยความเร็ว รอบคงที่ เมื่อมี

แรงกระทํากับวัตถุ ในทิศทางที่แตกตางกันจะทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ใน ลักษณะที่แตกตางกัน ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 2.5 แรงกระทํากับวัตถุ 

  จากรูป แรงF1 F9 และ Fa กระทํากับวัตลุในลักษณะทิศทางทํามุมที่แตกตางกันจิถากําหนดใหจุดOเปนจุด

คงที่ในวัตถุ แรง F1 แนวแรงทํามุมต้ังฉากกับแนวระดับ จะทําใหวัตถุเกิดการหมุนรอบจด Oในทิศทางเหมือ 

การหมุนของเข็มนาฬิกา สวนแรง F2 กระทํากับวัตถุเปนมุม กับแนวระดับ ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะ

หมุนรอบจุด o ในทิศทางตรงขามกับ การหมุนของเข็มนาฬิกา แรง Fa มีแนวแรงผานจุดหมุน (O) พอดี ทําให

วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงโดยไม1เกิดการหมุน  

 2.3 โมเมนตของแรง (Moment of Force) 

  โมเมนตของแรง หมายถึง ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุทําใหวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังน้ัน โมเมนต

ของแรง คือ ผลคูณของแรงกับระยะต้ังฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง มีหนวยเปน นิวตัน-เมตร (1 กิโลกรัม = 9.8 

นิวตัน จึงอาจเปลี่ยนหนวยเปน กิโลกรัม-เมตร หรือ กรัม-เซนติเมตร ได)โมเมนต = แรง X ระยะต้ังฉากจากจุด

หมุนถึงแนวแรง หนวยของโมเมนต เปน นิวตัน – เมตร 

 
 

 

 

 



 

    รูปที่ 2.6 โมเมนตของแรง 

  

 

จากรูปที่ 2.6 คาน AB เปนคานเบา ที่ปลายมีแรง F กระทํา ถา o เปนชุดหมุน L เปน ระยะต้ังฉากจากแนวแรงถึง

ชุดหมุน ถาให M เปนโมเมนต จะได 

    M = F X L    ……………….2.4 

ถา F กระทําที่ปลายคานในแนวทํามุมกับคาน ดังรูปที่ 2.7 

 
    รูปที่ 2.7 โมเมนตของแรงทํามุม  

 

 จากรูป 2.7 คาน AB เปนคานเบา ที่ปลายมีแรง F กระทําในแนวทํามุม 0 กับคาน ถา o เปนชุดหมุน L 

เปนระยะต้ังฉากจากชุดหมุนถึงแนวแรง เน่ืองจากแรง F ไมไดกระทําในแนว ต้ังฉากกับคาน ดังน้ันจึงตองหาแรง

ในแนวต้ังฉากกับคาน โดยการแยกแรง F เปนแรงยอยในแนว ต้ังฉากกัน ดังรูป 2.7 ข. จะไดแรง 2 แรง คือ    

F cos และ F sin   

 จากรูป 2.7 ข หาขนาดของโมเมนตของแรง  

ถาให M เปนโมเมนต 

 F= F sin (ทิศทางแนวแรงทํามุมต้ังฉากกับคาน)  

 L = ระยะตงฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง 

จะได h 

    M = (F sin ) X L    ………..2.5 

แรง F cos ทิศทางแนวแรงอยูในแนวระดับเดียวกับคาน แรงกระทํากับคานจึงผานจุดหมุน จึงไมทําใหเกิดการ

หมุนหรือมีคาโมเมนต เทากับ 0  

  ทิศทางของโมเมนต มี 2 ทิศทาง คือ  

 1.  โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะต้ังฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ในทิศทาง

ทวนเข็มนาฬิกา  

 2.  โมเมนตตามเข็มนาฬิกา หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะต้ังฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ในทิศทาง



 

ตามเข็มนาฬิกา  

 

 
    รูปที่ 2.8 รูปแสดงทิศทางของโมเมนต 

 

จากรูป ให F เปนจุดหมุน  

โมเมนตตามเข็มนาฬิกา =WXL2 (นิวตัน-เมตร)  

โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา =pXLx (นิวตัน-เมตร)  

ถาวัตถุน้ันอยูในสภาวะสมดุลตอการหมุนจะไดวา  

 ผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา  

หลักการของโมเมนต นําไปอธิบายหลักการทํางานของเคร่ืองกลประเภทคาน  

2.3.1 คาน  

 คานคือ เคร่ืองกลชนิดหน่ึงที่มีลักษณะแข็งเปนแทงยาว เชน ทอนไมหรือโลหะยาว คานอาจจะตรงหรือ

โคงงอก็ได มีสวนประกอบที่สําคัญในการทํางาน 3 สวน ดังน้ี  

1.  แรงความตานทาน (พ) หรือนํ้าหนักของวัตถุ  

2.  แรงความพยายาม (P) หรือแรงที่กระทําตอคาน  

3.  จุดหมุนหรือจุดฟลครัม (F)  

 

คานจําแนกไดเปน 3 อันดับ ดังน้ี  

 1.  คานอันดับที่ 1 คือ คานที่มีจุดหมุนอยูระหวางแรงความพยายามและแรงความ ตานทาน เคร่ืองใชที่ใช

หลักของคานอันดับ 1 ไดแก ชะแลง กรรไกรตัดผา คีมตัดลวด กรรไกร ตัดเล็บ  

 

 

 

  

   รูปที่ 2.9 คานอันดับที่ 1 และตัวอยางคานอันดับที่ 1  

 2. คานอันดับที่ 2 คือ คานที่มีแรงความตานทานอยูระหวางแรงความพยายาม และจุดหมุน เคร่ืองใชที่

จัดเปนคานอันดับที่ 2 ไดแก รถเข็นดิน ที่เปดขวด ที่ตัดกระดาษ ที่หนีบกลวย 



 

 
  รูปที่ 2.10 คานอันดับที่ 2 และตัวอยางคานอันดับที่ 2 

 3. คานอันดับที่ 3 คือ คานที่มีแรงความพยายามอยูระหวางแรงความตานทานและ จุดหมุน เคร่ืองใชที่
จัดเปนคานอันดับ 3 ไดแก แหนบ ตะเกียบ พลั่ว คีมคีบถาน ไมกวาดดามยาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปท่ี 2.11 คานอันดับที่ 3 และตัวอยางคานอันดับที่ 3   
    ทืมา ! http://www.maceducation.eom/e-knowledge/2432209100/l 7.htm 
 

 

 

 

4.การคํานวณเร่ืองคาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 2.12 แรงกระทําตอคาน ที่ตําแหนงตางๆ 

 

http://www.maceducation.eom/e-knowledge/2432209100/l%207.htm


 

 จากรูปที่ 2.12 แรง W1 W2 W3 และ W4 กระทําตอคานในแนวด่ิง โมเมนตของแรง W1 W2 W3 และ W4 

รอบจุดหมุน เปนดังน้ี ผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกามีคา = W1L1 + W2L2 ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกามีคา 

= W3 L3 + W4L4 เมื่อคานอยูในภาวะสมดุล  

ผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา =  ผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา 

ดังน้ัน W1L1 + W2L2=  W3 L3+ W4L4 

2.3.2 โมเมนตของแรงคูควบ (Couple) 

 แรงคูควบ (Couple) คือ แรง 2 แรงที่กระทําตอวัตถุ โดยแรงทั้งสองมีขนาดเทากัน มีแนวแรงขนานกัน 

แตมีทิศทางตรงกันขามกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 2.13 แรงคูควบ 

 โมเมนตของแรงคูควบใดๆ จะมีขนาดเทากับ ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหน่ึงกับ ระยะทางต้ังฉาก

ระหวางแนวแรงทั้งสอง  

    M = F (L1+ L2) = F.L  

    L =  L1 + L2 

 

 

 สมดุลสมบูรณ (Absolute equilibrium) คือ การสมดุลที่มีทั้งสมดุลตอการเลื่อนตําแหนงและสมดลตอ

การหมุน ที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน มีเงื่อนไข 2 ขอคือ  

 1.  แรงลัพธกระทําตอวัตถุเปนศูนย ∑F = 0  

 2.  ผลรวมของโมเมนตลัพธกระทําตอวัตถุรอบแกนหมุนใด ๆ เปนศูนย ∑M = 0 

2.3.3 โมเมนตในชีวิตประจําวัน 

 กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของเราที่แรงกระทํา ทําใหเกิดการเคลื่อนที่แบบ โมเมนตแมแตการ

เคลื่อนไหวของอวัยวะบางสวนของรางกาย การใชเคร่ืองใชหรืออุปกรณตาง ๆ หลายชนิด 



 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่2.14 การใช,หลักของโมเมนตในการทํางาน 

    ที่มา ! http://stit.nanasupplier.com/i!,fiะhttp://www.phohuk.rbr2.net 

 จากหลักการของโมเมนตจะพบวา เมื่อมีแรงขนาดตางกันมากระทําตอวัตถุคนละดาน กับชุดหมุนที่

ระยะหางจากจุดหมุนตางกัน วัตถุในก็สามารถอยูในภาวะสมดุลได หลักการของ โมเมนตจึงชวยใหเราออกแรง

นอย ๆ แตสามารถยกนํ้าหนักมาก ๆ ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.15 การแสดงกายกรรมและการสมดุล  

 ท่ีมา ! http://th.nvennk.com/mghl001/hlswh.htmlhttp://www.bloggang.com/ 

2.4 เสถียรภาพของสมดุล (Stability of balance)  

 จากการสมดุลของวัตถุจะเห็นไดวาวัตถุบางชนิดแมจะถูกแรงมากระทํา ก็สามารถรักษา สมดุลไวได แต

วัตถุบางชนิดถูกแรงกระทําเพียงเล็กนอยก็เสียสมดุลได การสมดุลของวัตถุ จําแนกได 3 ประเภท  

 2.4.1 สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium) คือ การสมดุลของวัตถุซึ่งเมื่อมีแรง มาขยับเขยื้อนจากตําแหนง

สมดุล แลวแรงน้ันหยุดกระทํา วัตถุน้ันสามารถกลับมาอยูตําแหนง สมดุลเดิมได โดยเมื่อวัตถุไดรับแรงกระทํา

จะทําใหจุดศนูยถวง (CG) อยูสูงกวาเดิม เชนตุกตาลมลุก ขวดนํ้าวางต้ัง กรวยควํ่า ฯลฯ   

 2.4.2 สมดุลโมเสถียร (Unstable Equilibrium) คือ การสมดุลของวัตถุซึ่งเมื่อขยับ ไปจากตําแหนงสมดุล

เพียงเล็กนอย วัตถุน้ันจะไปอยูที่ตําแหนงอ่ืนไมกลับมาอยูที่ตําแหนงเดิมอีก ทําใหจุด CG ตากวาเดิม เชน กรวยที่

วางโดยใชปลายแหลมลง แผนซีดี-วางต้ัง 

http://stit.nanasupplier.com/i!,fi%e0%b8%b0
http://stit.nanasupplier.com/i!,fi%e0%b8%b0
http://th.nvennk.com/mghl001/hlswh.html
http://th.nvennk.com/mghl001/hlswh.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.16 ก. สมดุลเสถียร ข. สมดุล ไมเสถียร ค. สมดุลสะเทิน 

 2.4.3 สมดุลสะเทิน (Neutral Equilibrium) คือ การสมดุลของวัตถุซึ่งเมื่อมีแรงมา ขยับเขยื้อน

วัตถุน้ีขณะที่แรงน้ันหยุดกระทํา วัตถุอยูในตําแหนงหรือลักษณะใดก็อยูในลักษณะน้ี ไมเปลี่ยน

ตําแหนง C.G. อยูที่ระดับเดิมไมเปลี่ยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     รูปที่ 2.17 เสถียรภาพการสมดุล 

 1)  จุดศูนยถวง (Center of Gravity : CG) จุดศูนยถวง คือ ตําแหนงที่แนวแรง รวมของเทหวัตถุน้ันผาน

ไมวาจะวางวัตถุน้ันไวในลักษณะใด ๆ ก็ตาม หรือเปนตําแหนงที่นํ้าหนักของวัตถุทั้งกอนเสมือนมารวมกัน 

 2)  ชุดศูนยกลางมวลของวัตลุ (CM) คือ ตําแหนงที่มวลรวมของวัตถุอยูซึ่งชุดน้ี อาจจะอยูในหรือนอก

วัตถุก็ได  

 โดยทั่วไป ถาวัตถุมีความสูงไมมากนักชุด CG และชุด CM จะอยูที่ตําแหนงเดียวกัน และถาวัตถุมีความ

สูงมากๆ ชุด CM และชุด CG จะอยูคนละชุด โดย CG จะอยูตําแหนง ตํ่ากวาชุด CM เสมอ เชน ชุด CM และชุด 

CG ของภูเขา เปนตน ชุด CM หรือชุด CG ของวัตถุรูปทรงเรขาที่ควรทราบ 



 

 
  รูปที่ 2.18 ตําแหนงจุด CM ของวัตถุรูปทรงเรขาคณิต 

 

สรุป 

 สภาพสมดุลของวัตถุ คือ การที่วัตถุอยูในสภาพน่ิงหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ ลักษณะ การสมดุล 

แบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ  

 1.  การสมดุลตอการเลื่อนตําแหนง (Translation equilibrium) คือ การสมดุลที่วัตถุอยูน่ิง หรือเคลื่อนที่

ดวยความเร็วคงที่ 

 2.  การสมดุลตอการหมุน (Rotational equilibrium) คือ การสมดุลที่วัตถุไมมีการหมุน หรือมีการหมุน

ดวยความเร็วรอบคงที่  

 3.  สมดลสมบูรณ (Absolute equilibrium) คือ การสมดลที่มีทั้งสมดลตอการเลื่อนตําแหนง และสมดล

ตอการหมุนเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน โดยมีเงื่อนไข 2 ขอคือ  

  1. แรงลัพธกระทําตอวัตถุเปนศูนย  

  2.  ผลรวมของโมเมนตลัพธกระทําตอวัตถุรอบแกนหมุนใด ๆ เปนศูนย  

  น่ันคือ 2F = 0 และ 2M = 0  

  

 

 

 

 

 

 



 

            โมเมนตของแรง หมายถึง ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุทําใหวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน  

 โมเมนต = แรง X ระยะต้ังฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง หนวย เปน นิวตัน . เมตร ทิศทางของโมเมนต มี 2 

ทิศทาง คือ โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา และโมเมนตตามเข็มนาฬิกา ถาวัตถุน้ันอยูในสภาวะสมดุลตอการหมุนจะได

วา  

 ผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา  

 คาน คือ เคร่ืองกลชนิดหน่ึงที่มีลักษณะแข็งเปนแทงยาว เชน ทอนไม มีสวนประกอบที่ สําคัญในการ

ทํางาน 3 สวน ดังน้ี  

 1.  แรงความตานทาน (พ) หรือนํ้าหนักของวัตถุ  

 2.  แรงความพยายาม (P) หรือแรงที่กระทํา ตอคาน  

 3.  จดหมุนหรือจุดฟลครัม (F)  

 คานจําแนกไดเปน 3 อันดับ ดังน้ี  

 คานอันดับที่ 1 คือ คานที่มีชุดหมุนอยูระหวางแรงความพยายามและแรงความตานทาน  

 คานอันดับที่ 2 คือ คานที่มีแรงความตานทานอยูระหวางแรงความพยายามและชุดหมุน   

 คานอันดับที่ 3 คือ คานที่มีแรงความพยายามอยูระหวางแรงความตานทานและชุดหมุน  

  เสถียรภาพของสมดุล (Stability of balance) 3 ประเภท  

 1.  สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium)  

 2.  สมดุลไมเสถียร (Unstable Equilibrium)  

 3.  สมดุลสะเทิน (Neutral Equilibrium)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

1.  ใบงานหนวยที่2 

2. แบบฝกหัดหนวยที่2 

3. กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 

การสมดุลของวัตถุ 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 2  และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3 . ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วิทยาศาสตรและฟสิกสได 

 

2.  ข้ันใหความรู (180นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่2 เร่ือง  การสมดุลของวัตถุในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

หนวยที่2 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับปริมาณเวกเตอรและแรง ตามที่เหมาะสม

กับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  

การสมดุลของวัตถุ 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียน

ของหนวยเรียนที่ 2  และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรม 

3.ผู เรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและ

ฟสิกสได 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (180 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 2

เร่ือง การสมดุลของวัตถุในวิชา วิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม หนวยที่ 2 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร ตามที่ได

ศึกษาจาก  บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 300 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่2    เร่ือง  

การสมดุลของวัตถุ 

 2  ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 2  เร่ือง  การสมดุล

ของวัตถุ    

 3.  ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

1 . ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นทํ า กิ จก รรม  บู รณ า ก า ร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 540 นาที หรือ 9 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 300นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  2 เร่ือง  การ

สมดุลของวัตถุ 

2.ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 2  เร่ือง การสมดุล

ของวัตถุ 

3.    ผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือ

แหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

            1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 2 

            2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่2  และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่2 

          ขณะเรียน 

             1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 2  เร่ือง  การสมดุลของวัตถุ 

             2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่ 2 เร่ือง  การสมดุลของวัตถุ 

             3.ซักถามขอสงสัยระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่ 2  เร่ือง  การสมดุลของวัตถุ 

 หลังเรียน 

2.  ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 
1. สภาพสมดุลหมายถึง   

2. การสมดุลมีกี่ลักษณะอะไรบาง 2 กรณี คือ 

1. สมดุลสถิต (Static equilibrium)  

2. สมดุลจลน (Kinetic equilibrium) คือ  

3.  การสมดุลตอการหมุน 

4. เมื่อคานอยูในภาวะสมดุล จะอยูในลักษณะ  

5. โมเมนต หมายถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่  2  เร่ือง  การสมดุลของวัตถ ุ

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การสมดุลของวัตถุ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

              2.ต้ังคําถาม 

              3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

              4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ืองการสมดุลของวัตถุ 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่  2  เร่ืองการสมดุลของวัตถุที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเกี่ยวกับ

ความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานแบบการสมดุลของวัตถุทําใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใชในการ

เรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอนชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

               3.ใบงานหนวยที2่(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

               4.แบบฝกหัดหนวยที่2(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

               5. กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ

ที่2) 

                6.แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-

2) 

                 7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

                 8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

รูปภาพ   เร่ือง การสมดุลของวัตถุ 

 

        

 

สื่อของจริง 

   การสมดุลของวัตถุ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1.หองสมดุวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตน

ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2.บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

3.บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 2 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 2 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่1เร่ืองการสมดุลของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการสมดุลของวัตถุได 

1. วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน             อธิบายความหมายของการสมดุลของวัตถุได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการสมดุลของวัตถุไดจะได 2 คะแนน 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :   ยกตัวอยางของการสมดุลของวัตถุได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1. วิธีการประเมิน                     :                

2. เคร่ืองมือ                              :               

 3.    เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1. วิธีการประเมิน                      :                

2. เคร่ืองมือ                         :                

3. เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1. วิธีการประเมิน                     :               

2. เคร่ืองมือ                        :              

3.  เกณฑการใหคะแนน           :  

 

 



 

ใบงานหนวยที2่ 

เร่ืองการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

1. สภาพสมดุลหมายถึง   

2. การสมดุลมีกี่ลักษณะอะไรบาง 2 กรณี คือ 

1. สมดุลสถิต (Static equilibrium)   คือ 

         2. สมดุลจลน (Kinetic equilibrium) คือ  

3.  การสมดุลตอการหมุน 

4. เมื่อคานอยูในภาวะสมดุล จะอยูในลักษณะ  

5. โมเมนต หมายถึง  

6. ในชีวิตประจําวันนักเรียนนําหลักการของโมเมนตไปใชอะไรบาง จงยกตัวอยาง เชน  

7. ยกตัวอยางเคร่ืองใชที่ใชหลัก 

      คาน อันดับที่ 1   

 คาน อันดับที่ 2  

 คาน อันดับที่ 3   

8. สมดุลเสถียร หมายถึง 

 9. จุดศูนยถวง หมายถึง 

10. ใหนําสัญลักษณ F แทน จุดหมุน  w  แทน แรงตานทาน และP แทน แรงพยายาม ไปเขียนลงใน

ภาพใหถูกตอง 

               

 
 

 

 

 



 

 

 

 

แบบฝกหัดหนวยที่2 

เร่ืองการเคล่ือนที่ของวัตถุ 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด เพียงขอเดียว  

1.สถานการณใดตอไปน้ีถือไดวาวัตถุไมอยูในสภาพสมดุล 

ก. รอกเดี่ยวตายตวัหมุนดวยอัตราเร็วเชงิมุมคงตัว 

 ข. แทงไมไถลลงตามพ้ืนเอียงดวยความเร็วคงท่ี 

 ค. รถยนตแลนไปตามถนนโคงดวยอัตราเร็วคงท่ี 

 ง. ลิฟทเคล่ือนท่ีขึ้นดวยความเร็วคงท่ี 

2. วัตถุท่ีอยูในสภาพสมดุล จะตองอยูภายใตเงื่อนไขขอใด 

1) หยุดน่ิง   2) เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 

3) เคล่ือนท่ีดวยความเรงคงตัว  4) หมุนดวยอัตราการหมุนคงท่ี 

คําตอบท่ีถกูตองคือ 

 ก. 1,2,4 ข. 1,3,4 

 ค. 1,2 ง. 2,4 

3.  เมื่อลูกบอลลูกหน่ึงอยูในลักษณะสมดุล ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 

ก. ลูกบอลไมมีความเร็ว ข. ลูกบอลไมมีความเรง 

ค. ไม มีแรงกระทําตอ ลูกบอล ง. ไมมีโมเมนตมักระทําตอวัตถ ุ

4. เมื่อวตัถุอยูในสภาพสมดุลสัมบูรณ ขอใดกลาวถกูตองท่ีสุด 

ก. แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุตองเทากับศูนย  

ข. ผลรวมของโมเมนตของแรงตองเทากับศูนย 

ค. วัตถเุคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัวและไมเกิดการหมุน 

ง. ถูกท้ังขอ 1,2 และ 3 

5.  เมื่อมีแรงสามแรงท่ีไมขนานกนัมากระทํากับวตัถุแลว เขียนเวกเตอรของแรงท้ังสามแบบหางตอหัว เปนรูป

สามเหล่ียมปดพอดี ผลสรุปขอใดถูกตองท่ีสุด 

 1.  วัตถุเกิดสมดุลตอการหมุน 

 2.  วัตถเุกิดการสมดุลเล่ือนตําแหนง 

 3.  แรงท้ังสามอยูในระนาบเดียวกัน  

 4.  แรงท้ังสามพบกันท่ีจุดเดยีวกนั 

 ขอใดถกูตองท่ีสุด 



 

 ก.  ขอ 1 และ 2  ข.  ขอ 1  , 3และ4 

 ค.  ขอ 2 .3 และ 4 ง.  ถูกทุกขอ 

 

 

 

 

6. โมเมนตของแรงหรือทอรกรอบจุดหมุนใดๆ มคีาตรงกับขอใด 

 ก. แรง x ระยะทางตามแนวแรง  

 ข. แรง x ระยะทางจากจุดหมุนถงึแนวแรง 

ค. แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมนุถึงแนวแรง 

ง. แรง x ระยะทางท่ีขนานกับแนวแรง 

7. กรณีใดตอไปน้ี โมเมนตของแรงมีคาเปนศูนย 

ก. แรงท่ีกระทํามแีนวผานจุดหมนุ ข. แรงท่ีกระทํามีแนวไมผานจุดหมุน 

ค. แรงท่ีกระทําอยูใกลจุดหมุนมากเกินไป ง. แรงท่ีกระทําอยูหางจากจดุหมนุมากเกินไป 

8. ขอใดเปน คานอันดับท่ี 2 หมด 

 ก.  ท่ีตัดกระดาษ  ท่ีหนีบกลวย ข. คีมตัดลวด  ท่ีตัดเล็บ  

ค. คีมคีบถาน ไมกวาดดามยาว  ง.  ชะแลง กรรไกรตัดผา 

9. จากรูป คาน AB ยาว 1 เมตร โมเมนตของแรงรอบจุด O เปนเทาใด  

(sin 37° =0.6  cos 37° =0.8 ) 

 

 ก. 24 นิวตันเมตร ข.40 นิวตันเมตร 

 ค. 32 นิวตันเมตร ง. 20 นิวตันเมตร 

10. ลูกบิลเลียดในแตละรูปวางน่ิงอยูบนพ้ืนผิวตาง ๆ กัน จงหาวาลูกบิลเลียดสมดุลแบบใด  

 

ก.  (1) เสถียร (2) ไมเสถียร (3) สะเทิน 

ข.  (1) เสถียร (2) สะเทิน (3) ไมเสถียร 

ค. (1) ไมเสถียร (2) เสถียร (3) สะเทิน 



 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

ง. (1) สะเทิน (2) เสถียร (3) ไมเสถียร 

 
 



 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน คะแนน ขอคดิเหน็ 



 

3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่ 2 

เร่ือง การสมดุลของวัตถุ 

 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

 1. สภาพสมดุลหมายถึง    การท่ีวัตถุอยูในสภาพน่ิงหรือเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี   

2. การสมดุลมีกี่ลักษณะอะไรบาง 2 กรณี คือ 

1. สมดุลสถิต (Static equilibrium) คือ สภาพสมดุลของวัตถุหรือส่ิงกอสรางท่ีอยูน่ิง เชน หนังสือวางอยูบนโตะ อาคาร

บานเรือน สะพานเขื่อน เสาไฟฟา รถยนตท่ีจอดอยู เปนตน 

2. สมดุลจลน (Kinetic equilibrium) คือ สภาพสมดลุของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี เชน รถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน 

เรือ หรือลิฟท ท่ีกําลังเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี 

3.  การสมดุลตอการหมุนหมายถึง การสมดุลท่ีวัตถุไมมีการหมุนหรือมีการหมุนดวยความเร็วรอบคงที่   เมื่อมี

แรงกระทํากับวัตถุ ในทิศทางท่ีแตกตางกันจะทําใหวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะท่ีแตกตางกัน 

4. เมื่อคานอยูในภาวะสมดุล จะอยูในลักษณะ อยูน่ิงไมเคลื่อนที่ 

5. โมเมนต หมายถึง ผลของแรงที่กระทําตอวัตถุทําใหวัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน มีหนวยเปน นิวตัน เมตร  

6. ในชีวิตประจาํวันนักเรียนนําหลักการของโมเมนตไปใชอะไรบาง จงยกตวัอยาง เชน ชะแลง กรรไกรตัดผา คีมตัดลวด 

กรรไกรตัดเล็บ 

7. ยกตวัอยางเคร่ืองใชท่ีใชหลัก 

      คาน อันดับท่ี 1  ชะแลง กรรไกรตัดผา คีมตัดลวด กรรไกรตัดเล็บ 

 คาน อันดับท่ี 2 รถเข็นดิน ท่ีเปดขวด ท่ีตัดกระดาษ ท่ีหนีบกลวย 

 คาน อันดับท่ี 3  ตะเกียบ พล่ัว คีมคีบถาน ไมกวาดดามยาว 

8. สมดุลเสถียร หมายถงึการสมดุลของวตัถุซึง่เมื่อมีแรงมาขยับเขยื้อนจากตาํแหนงสมดุล แลวแรงน้ันหยุดกระทํา วัตถุน้ัน

สามารถกลับมาอยูตาํแหนงสมดลุเดิมได 

9. จุดศูนยถวง หมายถงึตาํแหนงท่ีแนวแรงรวมของเทหวตัถุน้ันผานไมวาจะวางวัตถุน้ันไวในลักษณะใดๆก ็ตาม หรือเปน

ตําแหนงท่ีนํ้าหนักของวตัถุท้ังกอนเสมือนมารวมกัน 

10. ใหนําสัญลักษณ F แทน จุดหมุน  w  แทน แรงตานทาน และP แทน แรงพยายาม ไปเขียนลงในภาพใหถูกตอง 

               

 

F 
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W 

F P 
F 

W 

P F 

P 

W 



 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่.2  

เร่ืองการสมดุลของวัตถุ 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด เพียงขอเดียว  

1.สถานการณใดตอไปน้ีถือไดวาวัตถุไมอยูในสภาพสมดุล 

ก. รอกเดี่ยวตายตวัหมุนดวยอัตราเร็วเชงิมุมคงตัว 

 ข. แทงไมไถลลงตามพ้ืนเอียงดวยความเร็วคงท่ี 

 ค. รถยนตแลนไปตามถนนโคงดวยอัตราเร็วคงท่ี 

 ง. ลิฟทเคล่ือนท่ีขึ้นดวยความเร็วคงท่ี 

2. วัตถุท่ีอยูในสภาพสมดุล จะตองอยูภายใตเงื่อนไขขอใด 

1) หยุดน่ิง   2) เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 

3) เคล่ือนท่ีดวยความเรงคงตัว  4) หมุนดวยอัตราการหมุนคงท่ี 

คําตอบท่ีถกูตองคือ 

 ก. 1,2,4 ข. 1,3,4 

 ค. 1,2 ง. 2,4 

3.  เมื่อลูกบอลลูกหน่ึงอยูในลักษณะสมดุล ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 

ก. ลูกบอลไมมีความเร็ว ข. ลูกบอลไมมีความเรง 

ค. ไม มีแรงกระทําตอ ลูกบอล ง. ไมมีโมเมนตมักระทําตอวัตถ ุ

4. เมื่อวตัถุอยูในสภาพสมดุลสัมบูรณ ขอใดกลาวถกูตองท่ีสุด 

ก. แรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุตองเทากับศูนย  

ข. ผลรวมของโมเมนตของแรงตองเทากับศูนย 

ค. วัตถเุคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัวและไมเกิดการหมุน 

ง. ถูกท้ังขอ 1,2 และ 3 

5.  เมื่อมีแรงสามแรงท่ีไมขนานกนัมากระทํากับวตัถุแลว เขียนเวกเตอรของแรงท้ังสามแบบหางตอหัว เปนรูปสามเหล่ียมปด

พอดี ผลสรุปขอใดถูกตองท่ีสุด 

 1.  วัตถุเกิดสมดุลตอการหมุน 

 2.  วัตถเุกิดการสมดุลเล่ือนตําแหนง 

 3.  แรงท้ังสามอยูในระนาบเดียวกัน  

 4.  แรงท้ังสามพบกันท่ีจุดเดยีวกนั 

 ขอใดถกูตองท่ีสุด 

 ก.  ขอ 1 และ 2  ข.  ขอ 1  , 3และ4 

 ค.  ขอ 2 .3 และ 4 ง.  ถูกทุกขอ 

 

 



 

6. โมเมนตของแรงหรือทอรกรอบจุดหมุนใดๆ มคีาตรงกับขอใด 

 ก. แรง x ระยะทางตามแนวแรง  

 ข. แรง x ระยะทางจากจุดหมุนถงึแนวแรง 

ค. แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมนุถึงแนวแรง 

ง. แรง x ระยะทางท่ีขนานกับแนวแรง 

7. กรณีใดตอไปน้ี โมเมนตของแรงมีคาเปนศูนย 

ก. แรงท่ีกระทํามแีนวผานจุดหมนุ ข. แรงท่ีกระทํามีแนวไมผานจุดหมุน 

ค. แรงท่ีกระทําอยูใกลจุดหมุนมากเกินไป ง. แรงท่ีกระทําอยูหางจากจดุหมนุมากเกินไป 

8. ขอใดเปน คานอันดับท่ี 2 หมด 

 ก.  ท่ีตัดกระดาษ  ท่ีหนีบกลวย ข. คีมตัดลวด  ท่ีตัดเล็บ  

ค. คีมคีบถาน ไมกวาดดามยาว  ง.  ชะแลง กรรไกรตัดผา 

9. จากรูป คาน AB ยาว 1 เมตร โมเมนตของแรงรอบจุด O เปนเทาใด  

(sin 37° =0.6  cos 37° =0.8 ) 

 

 ก. 24 นิวตันเมตร ข.40 นิวตันเมตร 

 ค. 32 นิวตันเมตร ง. 20 นิวตันเมตร 

10. ลูกบิลเลียดในแตละรูปวางน่ิงอยูบนพ้ืนผิวตาง ๆ กัน จงหาวาลูกบิลเลียดสมดุลแบบใด  

 

ก.  (1) เสถียร (2) ไมเสถียร (3) สะเทิน 

ข.  (1) เสถียร (2) สะเทิน (3) ไมเสถียร 

ค. (1) ไมเสถียร (2) เสถียร (3) สะเทิน 

ง. (1) สะเทิน (2) เสถียร (3) ไมเสถียร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 2  สมดุลของวัตถุ 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

4. นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

5. นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

6. นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบเร่ืองสมดุของวัตถุได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี 3 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

6-10 

ชื่อหนวย  การเคลื่อนที่ของวัตถุ คาบรวม  15 

ช่ือเร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

       ดานความรู        

- การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใตแรงโนมถวงโลก 

- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

- การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ 

ดานทักษะ 

- คาอัตราเร็วและความเร็ว 

ดานจิตพิสัย 

- กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

- รวบรวมกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไดเหมาะสมถูกตองตามหลักสากล 

                   

สาระสําคัญ 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุ เปนการเปลี่ยนตําแหนงไปจากตําแหนงเดิมของวัตถุ เน่ืองจากการที่มี แรงไป

กระทําตอวัตถุ โดยการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุจะทําใหเกิดปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ เกิดการเปลี่ยน

ตําแหนงอยางตอเน่ืองตามเวลาที่ฝานไปโดยมีทิศทาง และระยะทาง 

 การเคลื่อนที่มีหลายลักษณะ เชน การเคลื่อนที่เปนเสนตรง แบบเสนโคง หรือการเคลื่อนที่ใน แนวด่ิง 

เปนตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ มีทั้งที่เปนแบบที่มีความเร็วคงที่ เคลื่อนที่อยางมีความเรง การเคลื่อนที่

ในแนวด่ิง เปนการเคลื่อนที่ของวัตถุเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกที่จะดึงดูดวัตถุใหเคลื่อนที่ เขาเสนผิวโลก โดย

มีทิศทางพุงลงสูผิวโลกเสมอ 



 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

– หาระยะทางโดยใชกฎของนิวตัน 

 

คําศัพทสําคัญ 

 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

ระยะทางและการกระจัด  

 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุจากจดหน่ึงไปยังอีกจดหน่ึง แนวทางการเคลื่อนที่ไปจริง ๆทั้งหมดของวัตถุ 

เรียกวา ระยะทาง (Distance) ไม1วาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในแนวใดก็ตาม ทุกแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปน

ระยะทางของวัตถุ แตเมื่อวัดในแนวเสนตรงจากจุดเร่ิมตน ไปยังตําแหนงที่อยูใหมของวัตถุ จะไดแนวการ

เคลื่อนที่เพียงแนวเดียวเทาน้ัน เรียกแนวน้ีวา การกระจัดของวัตถุ  

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

เพื่อนําความรูเร่ืองการเคลื่อนที่ของวัตถุ ไปพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง  

      .  จดุประสงคเชิงพฤตกิรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

           1.อธิบายความหมายการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได  

           2.อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆ ได  

 ดานทักษะ   

           3.เขียนสัญลักษณแทนการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได  

ดานจิตพิสัย 

            4.   อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได  

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

            5.ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสมดุลของวัตถุ เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรและ

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม  

 



 

 

 

 
 

 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

3.การเคล่ือนที่ของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 การเคลื่อนที่ 

 

 เมื่อพิจารณาสิ่งตางๆที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา จะพบวามีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา ในวันหน่ึงๆ จะมีการ

เคลื่อนที่ของวัตถุมากมาย ในลักษณะที่แตกตางกันออกไป การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้ง เคลื่อนที่โดยไมยาย

ตําแหนง เชน การหมุนของพัดลม หรือการเคลื่อนที่ยายที่อยูไปอยูที่ตําแหนง ใหม เชน รถยนตที่เคลื่อนที่อยูบน

ถนน เด็กนักเรียนว่ิงเลนอยูกลางสนาม เปนตน หรือการที่วัตถุ เคลื่อนที่โดยมีแนวการเคลื่อนที่เปนเสนตรง หรือ

เปนเสนโคง  

 แรงหลาย ๆ แรงที่กระทํากับวัตถุ ถาผลรวมของแรงมีคาเทากับศูนย น่ันคือวัตถุน้ันจะอยูในสภาพสมดุล 

ซึ่งเปนไปตามกฎขอที่หน่ึงของนิวตัน แตถาผลรวมของแรงไมเทากับศูนยวัตถุ ก็จะเคลื่อนที่เปนไปตามกฎขอที่

สองของนิวตัน และถามีแรงกระทํากับวัตถุก็จะมีแรงกระทําตอบ จากวัตถุในขนาดที่เทากันแตทิศทางตรงกันขาม 

เปนกฎขอที่สาม  

3.1  ลักษณะการเคล่ือนที่ของวัตถ ุ

 โดยทั่วไปการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถแบงการ เคลื่อนที่ตาม

ลักษณะการเคลื่อนของวัตถุได คือ  

 3.1.1  การเคลื่อนท่ีในแนวตรง วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเปนเสนตรงการวางตัวของวัตถุ อยูในแนวเดิม 

เชน รถยนตว่ิงบนทางตรง วัตถุตกอยางอิสระจากที่สูง เปนตน 



 

 3.1.2  การเคลื่อนท่ีแนวโคง วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวพรอม ๆ กันคือ เคลื่อนที่ ในแนวราบและใน

แนวด่ิง แรงที่กระทํา เชน การโยนลูกบาสเกตบอลลงหวง การเคลื่อนที่ของ ลูกปนใหญ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

     รูปที่3.2 การเคลื่อนที่แบบโคง 

 3.1.3  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน  

 การเคลื่อนที่แบบหมุนเปนการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเปนวงกลม โดยมีแรงกระทําใน ทิศเขาสูศูนยกลาง 

เปนการเคลื่อนที่แบบซ้ําแนวเดิม เชน การเคลื่อนที่ของใบพัดลม การหมุน ของชิงชาสวรรค เปนตน 

 

 

 

 

 

    

    

   รูปที่3.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการแกวงของวัตถุ 

 3.1.4  การเคลื่อนท่ีแบบสั้นหรือแบบแกวง  

 การเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแบบแกวง เปนการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตําแหนงหน่ึงไปยัง อีกตําแหนงแลว

เคลื่อนที่กลับมายังที่เดิม โดยแนวการเคลื่อนที่อาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได เชน การแกวงของลูกตุมนาฬิกา 

การสั่นของสปริง เปนตน  

 การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบสั่นขณะวัตถุเคลื่อนที่การวางตัวของวัตถุจะเปลี่ยนไป ตามตําแหนงของ

วัตถุ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ วัตถุจะกลับมาที่ตําแหนงเดิมอีกคร้ังเรียก การเคลื่อนที่แบบมีคาบ เวลาที่วัตถุ

เคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกวา คาบ  

 โดยทั่วไปแลวการเคลื่อนที่ของวัตถุ จะมีการเคลื่อนที่ในหลาย ๆ ลักษณะพรอมกัน เชน การเคลื่อนที่



 

ของรถยนตที่กําลังเคลื่อนที่บนถนนตรง พิจารณาการเคลื่อนที่ของลอรถยนต ขณะกําลังเคลื่อนที่ จะมีลักษณะ

การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตําแหนง และหมุนในเวลาเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 3.4 การเคลื่อนที่ของลอรถยนต 

3.2 ระยะทางและการกระจัด  

 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุจากจดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง แนวทางการเคลื่อนที่ไปจริง ๆทั้งหมดของวัตถุ 

เรียกวา ระยะทาง (Distance) ไมวาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในแนวใดก็ตาม ทุกแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปน

ระยะทางของวัตถุ แตเมื่อวัดในแนวเสนตรงจากจุดเร่ิมตน ไปยังตําแหนงที่อยูใหมของวัตถุ จะไดแนวการ

เคลื่อนที่เพียงแนวเดียวเทาน้ัน เรียกแนวน้ีวา การกระจัดของวัตถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 3.5 แผนภาพแสดงเสนทางจากบานสมชายไปโรงเรียน 

 

 จากรูปเสนทางจากบานสมชายไปโรงเรียนมีไดหลายเสนทางแตเสนที่ลากตรงจากบานสมชาย ไปยัง

โรงเรียนและเปนเสนทางที่สั้นที่สุด เรียกวา การกระจัด มีเสนทางเดียว  

 การกระจัด (Displacement) หมายถึง ระยะทางที่วัดจากตําแหนงเร่ิมตน ไปยังตําแหนง สุดทาย ซึ่งจะเปน



 

เสนตรงและเปนเสนทางที่สั้นที่สุด การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอรโดยที่ ระยะทางระหวางจุดสองจุด คือขนาด

ของเวกเตอรและทิศทางของการกระจัด ไดแก ทิศทางที่ วัตถุเปลี่ยนตําแหนง  

 

3.3  การเคล่ือนที่ในแนวเสนตรง  

 ลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบเปนประจําในชีวิตประจําวัน เชน การเดิน รถยนต ว่ิงบนทางตรง 

รถไฟเคลื่อนที่ เปนตน ลักษณะ 1 ของการเคลื่อนที่เหลาน้ีจะเกี่ยว 1 ของกับปริมาณตาง ๆ ไดแก ระยะทาง เวลา 

ความเร็ว ความเรง ซึ่งมีความสัมพันธกันดังน้ี  

 3.3.1 อัตราเร็วและความเร็ว  

 อัตราเร็ว (Speed) หมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลามีหนวยเปน 

เมตร/วินาที 

 3.3.2  ความเรง (Acceleration) 

 ความเรง (Acceleration) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุตอ หน่ึงหนวยเวลา ความเรง

เปนปริมาณเวกเตอร มีหนวยเปน เมตร/วินาที
2 

ดังน้ันความเรงสามารถคํานวณไดจากอัตราการเปลี่ยนความเร็ว

เทียบกับหน่ึงหนวยเวลา 

3.4 สมการการเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรงดวยความเรงคงท่ี  

 สมการการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงดวยความเรงคงที่ความสัมพันธระหวางความเร็ว เวลา กับการเปลี่ยน

ความเร็วของวัตถุ พิจารณาไดจากกราฟ รูปที่ 3.11 ความเร็วขณะหน่ึง  

 

 

 

 

    รูปที่ 3.11 กราฟความสัมพันธ ความเร็ว เวลา 

 จากกราฟ การเคลื่อนที่ของวัตถุเปนการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่กําหนดปริมาณตาง ๆ ดังน้ี ให แทน 

ความเร็วดนของวัตถุ ที่เวลา t = 0 วินาที หนวยเปน เมตร/วินาที V แทน ความเร็วปลายของวัตถุ ที่เวลา t วินาที 

หนวยเปน เมตร/วินาที t แทน เวลาที่ใชในการเปลี่ยนความเร็ว หนวยเปน วินาที S แทน ระยะทางในการเคลื่อนที่

ของวัตถุในเวลา t วินาที หนวยเปน เมตร a แทน ความเรงของวัตถุ  

4.5 การเคลื่อนที่ภายใตแรงโนมถวงของโลก  

 

 

 

 



 

 

    
   

รูปที่ 3.12 การตกอยางอิสระของวัตถุจากที่สูงดวยความเรงเทากับ g 
 

 เซอรไอแซค   นิวตัน  นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดสังเกตการตกของวัตถุที่ตกอยางอิสระ ลงสูพื้นโลก 

ทําไมผลแอปเปลจึงตกลงสูพื้นดิน ทําไมดวงจันทรไมลอยหลุดออกไปจากโลก นิวตันไดทําการศึกษาคนควาตอ

จนในที่สุดก็สามารถพิสูจนในเร่ืองกฎแหงการดึงดูดของสสาร โดยโลกและดวงจันทรตางมีแรงดึงดูดซึ่งกันและ

กัน แตเน่ืองจากดวงจันทรโคจรรอบโลก จึงมี แรงหนีสูศูนยกลางซึ่งตอดานแรงดึงดูดไว ทําใหดวงจันทรลอย

โคจรรอบโลกได แตผลแอปเปล กับโลกก็มีแรงดึงดูดระหวางกัน ผลแอปเปลเมื่อหลุดจากขั้วจึงเคลื่อนที่อิสระ

ตามแรงดึงดูดน้ัน  

 การตกอยางอิสระน้ี วัตถุจะเคลื่อนตัวดวยความเรง ซึ่งเรียกวา Gravitational acceleration หรือ g ซึ่งมีคา

โดยประมาณ 9.8 m/s2  

 การเคลื่อนที่อยางอิสระจะไมมีแรงของเคร่ืองยนตกลไกหรือแรงใด ๆ มาเที่ยวของ เชน ผลไมตกจากตน 

วัตถุตกจากที่สูง เคร่ืองบินที่ตกเมื่อเคร่ืองยนตขัดของ การยิงปนขึ้นสูทองฟา เมื่อลูกปนหลุดจากกระบอกปนแลว

จะเคลื่อนที่ไปในอากาศระยะหน่ึงแลวจะตกลงสูพื้นโลก อยางมีความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก 

 3.5.1  การเคลื่อนท่ีของวัตถุท่ีตกลงมาอยางอิสระ  

 เมื่อวัตถุตกลงมาอยางอิสระ วัตถุจะเคลื่อนที่ลงพื้นผิวโลกดวยความเรงเน่ืองจาก แรงโนมถวงของโลก 

(g) มีคาประมาณ 9.8 เมตร/วินาที2 น่ันคือวัตถุจะเคลื่อนที่ลงมาดวย ความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตรตอวินาที

 3.5.2  การโยนวัตถุข้ึนในแนวดิ่ง  

 วัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นตามแรงที่กระทํา ถาแรงที่กระทําไม1ตอเน่ือง วัตถุจะคอยๆ เคลื่อนที่ ชาลง ถา g = 

9.8 m/s2 จะไดวาวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นแลวความเร็วลดลงวินาทีละ 9.8 เมตรตอวินาที จนกระทั่งความเร็วสุดทาย

เปน 0 เรียกตําแหนงน้ีวา ตําแหนงสูงสุดของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังรูปที่ 4.13 หลังจากน้ีวัตถุจะเคลื่อนที่ตก

แบบเสรี การกําหนดทิศทางของ g ซึ่งเปนความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก เปนดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

   

  รูปที่ 3.13 การปลอยวัตถุใหตกอยางอิสระและการโยนวัตถุขึ้นในแนวด่ิง  

หลักการกําหนดเคร่ืองหมาย  



 

1.   กําหนดใหความเร็วตนมีทิศเปน + เสมอ  

2.   ถาความเร็วเร่ิมตน เปน 0 แลวใหทิศการเคลื่อนที่เปน +  

3.   ถาเวกเตอรใดมีทิศเดียวกับความเร็วตน แลวจะมีเคร่ืองหมายเปน +  

4.  ถาเวกเตอรใดมีทิศตรงขามกับความเร็วตน แลวจะมีเคร่ืองหมายเปน -  

5.   เวลา t เปน + เสมอ  

6.  g มีทิศด่ิงลงสูจดศูนยกลางของโลกเสมอ 

 

4.6 กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  

 เซอรไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตรและนักคณิตศาสตร ชาวอังกฤษไดศึกษา 

ธรรมชาติของแรงที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุและเปนผู ต้ังกฎเกณฑ การเคลื่อนที่ 3 ขอ เพื่ออธิบายถึงสภาพ

การ เคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุดังน้ี 

 

 

 

 

 

       

  

                                  รูปที่3.14 เซอรไอแซค นิวตัน 

3.6.1 กฎการเคลื่อนที่ขอที่หน่ึงของนิวตัน  

 กฎขอที่หน่ึงของนิวตันกลาววา วัตถุจะรักษาสภาพ อยูน่ิงหรือสภาพเคลื่อนที่อยางสม่ําเสมอ นอกจากจะ

มี แรงลัพธที่มีคาไมเทากับศูนยมากระทํา  

 กฎขอที่หน่ึงของนิวตันเรียกอีกอยางหน่ึงวา กฎของความเฉื่อย กลาวคือวัตถุใดมีความเฉื่อย (Inertia) 

มาก ตองใชความพยายามในการทําใหวัตถุ เคลื่อนที่หรือทําใหหยุดน่ิงหรือเปลี่ยนไปจากเดิม มากกวาวัตถุที่มี

ความเฉื่อยนอย ปริมาณที่บอกให ทราบวาวัตถุมีความเฉื่อยมากหรือนอย ก็คือ มวลของวัตถุ  

 มวล หมายถึง ปริมาณที่ตานการเปลี่ยน สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ มวลเปนปริมาณสเกลาร การวัดมวล

จะตองเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน 

 
 

 

 

 

รูปที่ 3.15 มวลมาตรฐาน 1 กิโลกรัม สรางจากกิโลกรัม platinum 90% และ iridium 10% เก็บรักษาไวที่เมือง 



 

Sevres ใกลกรุงปารีส ทีมา : http://www.vcharkam.com/lGsson/ view.php?id=8 

 3.6.2 กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน  

 กฎขอที่สองของนิวตันกลาววา “เมื่อมีแรงลัพธที่มีคาไมเทากับศูนยมากระทําตอวัตถุ จะ ทําใหวัตถุเกิด

ความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธที่มากระทําและขนาดของความเรงน้ีจะแปรผันตรง กับขนาดของแรงลัพธ และ

แปรผกผันกับมวลของวัตถุ”  

 นํ้าหนักของวัตถุ เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทําตอมวลของวัตถุ ดังในนํ้าหนักจึงเปน ปริมาณ

เวกเตอรที่มีทิศทางเดียวกับ ความเรงเน่ืองจากแรงดึงดูดของโลก (g) และหนวยเปนนิวตัน เชนเดียวกับหนวยของ

แรง 

 3.6.3 กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ีสามของนิวตัน  

 ถาเรายืนบนสเก็ตบอรดหันหนาเขาหาผนังแลวออกแรงผลักฝาผนัง เราจะเคลื่อนที่ออกจาก ฝาผนัง การ

ที่เราสามารถเคลื่อนที่ไดแสดงวาจะตองมีแรงจากฝาผนังกระทําตอเรา ถาเราผลักฝา ผนังดวยขนาดแรงมากขึ้น 

แรงที่ฝาผนังกระทํากับเราก็มากขึ้นตามไปดวย โดยเราจะเคลื่อนที่ออก หางจากผนังเร็วขึ้น หรือเมื่อเราออกแรง

ดึงเคร่ืองชั่งสปริง เราจะมีความรูสึกวาเคร่ืองชั่งสปริงก็ดึง มือเราดวย และถาเราดึงเคร่ืองชั่งสปริงดัวยแรงมาก

เทาใด เคร่ืองชั่งสปริงก็จะดึงเรากลับดวยแรงที่ มีขนาดเทากับแรงที่เราดึงแตมีทิศตรงกันขาม 

 
  รูปที่ 3.16 นักเรียนทดลองออกแรงผลักกําแพงและการออกแรงดึงสปริง 

 สรุปไดวา เมื่อวัตถุหน่ึงออกแรงกระทําตอวัตถุหน่ึง วัตถุหลังจะมีแรงกระทําตอวัตถุแรก ในขนาดที่

เทากัน แตมีทิศทางตรงขาม ณ ที่ตําแหนงเดียวกันและเวลาพรอม ๆ กัน ขนาดของ แรงกระทํา เรียกวา แรงกิริยา 

(action) ขนาดของแรงที่กระทําตอบ เรียกวา แรงปฏิกิริยา (reaction) แรงคูน้ีเกิดขึ้นไดทั้งกรณีที่วัตถุ 2 สิ่งสัมผัส

กันหรือไมสัมผัสกันก็ได แรงคูกิริยา - ปฏิกิริยา เกิด คูกันเสมอ มีขนาดเทากัน และทิศตรงขามแรงคูน้ีไมหักลาง

กัน เพราะกระทําตอวัตถุคนละกอน   

 ความสัมพันธของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ดังกลาวสรุปเปนกฎขอที่สามของนิวตันไดวา   

  “ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยา ที่มีขนาดเทากินและทิศทางตรงกินขามเสมอ” 

 ตัวอยางที่เห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน การวายนํ้าในสระนํ้า เมื่อเขาถีบผนังสระนํ้า ผนัง สระก็จะออก

แรงกระทํากลับผลักใหเขาพุงไปกลางสระนํ้าแรงที่ผนังกระทําตอเขาเรียกวาแรงปฏิกิริยา จะมีขนาดเทากับแรงที่

เขากระทําตอผนังสระนํ้า ซึ่งเรียกวา แรงกิริยาแตมีทิศทางตรงขาม 

 



 

 

 

 

    ตัวอยางแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 

สถานการณ แรงกิริยา แรงบฏกรยา 

การตีกอลฟ แรงที่ไมตีกระทําตอลูกกอลฟ แรงที่ลูกกอลฟกระทําตอไมตีกอลฟ 

ดาวเทียมโคจรรอบโลก โลกดึงดูดดาวเทียม ดาวเทียมดึงดูดโลก 

เด็กกระโดดบนพื้น เทาออกแรงกระทําบนพื้น พื้นออกแรงกระทําตอเทาเด็ก 

รถยนตชนสุนัข แรงที่รถชนสุนัข จึงทําให แรงที่สุนัขชนรถ จึงทําใหรถบุบ 

 สุนัขกระเด็นไป  

 

 

 

 

  

 

สําหรับกรณีใชเชือกดึงวัตถุแขวนไว สามารถวิเคราะหหาแรงที่เกี่ยวของ โดยเขียน แผนภาพดังรูปที่ 3.17 

 
    รูปที่ 3.17 วัตถุแขวนจากเพดานดวยเชือก 

 ถามวลของเสนเชือกนอยมาก แรงที่ดึงเชือกทั้งสองปลายจะเทากัน และวัตถุอยูน่ิง หมายถึงแรงที่เสน

เชือกดึงวัตถุมีขนาดเทากับนํ้าหนักของวัตถุ ทําใหแรงลัพธบนวัตถุเปนศูนย ตามกฎของนิวตัน จะไดวาแรงที่

เชือกดึงเพดานเทากับนํ้าหนักของวัตถุ จึงเสมือนวาแรงนํ้าหนัก สงผานเสนเชือกไปดึงเพดาน แรงที่เพดานดึง

เชือกและแรงที่วัตถุดึงเชือกเปนแรงที่สองปลายของ เสนเชือกมีขนาดเทากันดัวยและทุกสวนของเสนเชือกมีแรง

ดึงซึ่งกันและกันทําใหเสนเชือกตึง แรงตึงในเสนเชือกเรียกวา ความตึง (Tension) ของเสนเชือก 

 สรุป  

การเคลื่อนที่ของวัตถุมีหลายลักษณะ เชน  

 1.  การเคลื่อนที่ในแนวตรง วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเดิม เชน รถยนตว่ิงบนทางตรง วัตถุตก อยางอิสระ

จากที่สูง เปนตน 

 2.  การเคลื่อนที่แนวโคง วัตถุจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวพรอม ๆ กัน เชน การขวางจักร  

 3.  การเคลื่อนที่แบบหมุน เปนการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเปนวงกลม เชนการเคลื่อนที่ของ ใบพัดลม ชิงชา

สวรรค หมุน เปนตน  

 4.  การเคลื่อนที่แบบสั่นหรือแบบคลื่น เปนการเคลื่อนที่อาจเปนเสนตรงหรือเสนโคงก็ได เชน การแกวง



 

ของลูกตุมนาฬิกา การสั่นของสปริง เปนตน  

 ระยะทาง เปนแนวทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจริงๆ ทั้งหมด ไมวาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในแนวใดก็ตาม ทุกแนว

การเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปนระยะทางของวัตถุ มีหนวยเปนเมตร  

 การกระจัด หมายถึง ระยะทางที่วัดจากตําแหนงเร่ิมตนไปยังตําแหนงสุดทาย การบอกการ กระจัดของ

วัตถุน้ันจะบอกทั้งระยะทางที่วัตถุอยูหางจากตําแหนงเดิมและมีทิศทางดวย  

 อัตรา เ ร็ว  หมายถึงระยะทางที่ วัตถุ เคลื่ อนที่ ไดในหน่ึงหนวยเวลามีหนวยเปน เมตร/ วินาที 

 ความเร็วของวัตถุ หมายถึง การกระจัดของวัตถุ ตอหน่ึงหนวยเวลา  

 ความเรง มากถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุตอหน่ึงหนวยเวลา ความเรงเปน ปริมาณ

เวกเตอร มีหนวยเปน เมตร/วินาที2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การเคลื่อนที่ในแนวด่ิง จะเปนการเคลื่อนที่แนวเสนตรง ภายใตแรงโนมถวงของโลก (g) มีคา ประมาณ 9.8 เมตร/

วินาที2 ซึ่งเปนแรงที่ทําใหวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปตองตกลงมาสูพื้นผิวโลก การเคลื่อนที่ของวัตถุใด ๆ อยูภายใตกฎ

การเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 ขอ 

 กฎขอท่ีหน่ึง วัตถุที่หยุดน่ิงจะเคลื่อนที่ไดตองมีแรงลัพธที่ไมเทากับศูนยมากระทําแรงลัพธที่มากระทําก็

คือผลรวมของแรงกับแรงเสียดทานสถิตน่ันเอง กฎขอที่หน่ึงอธิบายถึง ความเฉื่อยของวัตถุ  

 มวล หมายถึง ปริมาณของวัตถุที่ตานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเปนปริมาณสเกลาร การวัดมวล

จะตองเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน หนวยของมวลเปน กิโลกรัม (kg)  

 กฎการเคล่ือนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน กลาวถึงความสัมพันธของแรง มวลและความเรง เขียนเปนสมการ

ได ดังน้ี   ∑F = maและ W =mg  



 

 กฎขอท่ีสามของนิวตัน ทุกแรงกิริยาจะตองมีแรงปฏิกิริยา ที่มีขนาดเทากันและทิศทางตรงกันขามเสมอ  

 

 

 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

4. ใบงานหนวยที่3 

5. แบบฝกหัดหนวยที่3 

6. กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (60นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 3  และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3 . ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น แ ป ล ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง

วิทยาศาสตรและฟสิกสได 

 

2.  ข้ันใหความรู (250นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่3 เร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

หนวยที่3 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับปริมาณเวกเตอรและแรง ตามที่เหมาะสม

กับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (60นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  

การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียน

ของหนวยเรียนที่3  และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรม 

3.ผู เรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและ

ฟสิกสได 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (250 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 3

เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุในวิชา วิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม หนวยที่ 3 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร ตามที่ได

ศึกษาจาก  บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 530นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่3   เร่ือง  

การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 2   ผู เ รียนทําแบบฝกหัดหนวยที่3  เ ร่ือง   การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ  

3.  ผูสอนใหผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (60 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

1 . ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นทํ า กิ จก รรม  บู รณ า ก า ร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 900 นาที หรือ 15คาบเรียน) 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (530นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  3 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ 

2 .ผู เ รียนทําแบบฝกหัดหนวยที่  3  เ ร่ือง  การ

เคลื่อนที่ของวัตถุ 

3. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง

ความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่3 

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่3 และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่3 

          ขณะเรียน 

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 3เร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

             2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่ 3เร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

             3.ซักถามขอสงสัยระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่3  เร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 หลังเรียน 

1.  ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

1. การเคลื่อนที่ของวัตถุหมายถึง   

2. การเคลื่อนที่ของวัตถุมีกี่ลักษณะอะไรบางกี ่กรณี คือ 

3.  การเคลื่อนท่ีของวัตถุตอการหมุน 

4. เมื่อคานอยูในภาวะสมดุล จะอยูในลักษณะ  

5. ระยะทาง หมายถึง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่ 3  เร่ือง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

              2.ต้ังคําถาม 

              3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

              4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่  3เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเกี่ยวกับ

ความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานแบบ การเคลื่อนที่ของวัตถุทําใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใชใน

การเรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอนชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3.ใบงานหนวยที่1(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4.แบบฝกหัดหนวยที่3 (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

5.กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ

ที่ 3) 

6.แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-

2) 

7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

รูปภาพ   เร่ือง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

        

 

สื่อของจริง 

   การเคลื่อนท่ีของวัตถุ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตนทาง

สังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2.บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

      3.บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 3 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 3 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่1เร่ืองการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการสมดุลของวัตถุได 

1.วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน             อธิบายความหมายของการสมดุลของวัตถุได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการสมดุลของวัตถุไดจะได 2 คะแนน 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   ยกตัวอยางของการสมดุลของวัตถุได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1.วิธีการประเมิน                     :                

2.เคร่ืองมือ                              :               

       3. เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1.วิธีการประเมิน                      :                

2.เคร่ืองมือ                         :                

3.เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1.วิธีการประเมิน                     :               

2.เคร่ืองมือ                        :              

3.เกณฑการใหคะแนน           :  

 

 



 

ใบงานหนวยที่.3   

เร่ืองการเคล่ือนที่ของวัตถ ุ

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

1.จงอธิบายความหมายของคําตอไปน้ี 

 ก. ระยะทาง คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปน........... คือ มีแต

ขนาดอยางเดียว มีหนวยเปน....... โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ ............. 

 ข. การกระจัด คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเร่ิมตน และจุดสุดทายของการเคลื่อนที่เปน

................ คือ ตองคํานึงถึงทิศทางดวย มีหนวยเปนเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบ…………เปน S 

 ค. อัตราเร็ว คืออัตราของ การเคลื่อนที่ ........................... หลายคร้ังมักเขียนในรูป ระยะทาง 

........... ที่เคลื่อนที่ไปตอ หนวย ของ เวลา .......อัตราเร็ว เปน…………ที่มีมิติเปนระยะทาง/เวลา 

...............ที่เทียบเทากับอัตราเร็วคือความเร็ว อัตราเร็ววัดในหนวย.............เดียวกับความเร็ว แต

อัตราเร็วไมมีองคประกอบของทิศทางแบบที่ความเร็วมี .......................จึงเปนองคประกอบสวนที่

เปนขนาดของความเร็ว 

 ง. ความเร็ว ขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลา จัดเปนปริมาณ……. 

มีหนวยเดียวกับอัตราเร็วคือ ……………. 

 จ. ความเรง  คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปในหน่ึงหนวยเวลาเปน……………หรือ

อัตราการเปลี่ยนความเร็ว มหีนวยเปน ……………….. 
 
2. จงยกตัวอยางการเคลื่อนที่ในแนวตรง……………….. 
 
3.วัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่ได................ในเวลาที่เทากันแลว ปริมาณใดของ..............ที่ของ วัตถุทั้งสอง

ชิ้นที่มีคาเทากัน และเปนไปไดหรือไมที่วัตถุทั้งสองมี..................ไมเทากัน  

 -  เปนไปได.................อาจจะไมเทากันเชน วัตถุ A กับ B ความเร็วไมเทากัน วัตถุA

เคลื่อนที่ดวย............................ แตวัตถุBเคลื่อนที่ดวย.................ที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆแตวัตถุ 2 ชิ้นน้ีถึง

เปาหมายพรอมกัน ในเวลาเทากัน 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

แบบฝกหัดหนวยที่ 3  

เร่ือง การเคล่ือนที่ของวัตถุ 

 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1.วัตถุที่ตกอยางอิสระในแนวด่ิง จะมีความเร็วมากที่สุดที่ตําแหนงใด 

          ก.   จุดเร่ิมตน    ข. ชวงกึ่งกลางของความสูง 

          ค.  กอนถึงพื้นโลก    ง. ตกกระทบพื้นโลก 

 

2. การเคลื่อนที่ของชิงชาสวรรคเปนการเคลื่อนที่แบบใด 

          ก.     การเคลื่อนที่ในแนวตรง   ข. การเคลื่อนที่เปนวงกลม 

          ค.     การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล                ง. การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา 

 

3.การเคลื่อนที่ในขอใดที่แตกตางจากขออ่ืน ๆ 

          ก.      การหลนของผลไมจากตน  ข. การปาลูกบอลไปในสนาม 

          ค.     การโยนลูกบาสเกตบอลลงหวง  ง. การโยนลูกมะพราวขึ้นรถบรรทุก 

 

4. เด็กชายกบโยนลูกบอลขึ้นในแนวด่ิงลูกบอลลอยขึ้นไปไดสูง 4 เมตร แลวตกกลับลงมายังมือ การ

กระจัดทั้งหมดเปนเทาใด 

          ก.   0 เมตร     ข. 4 เมตร 

          ค.    8 เมตร     ง. 12 เมตร 

 

5.ความเร็วกับอัตราเร็วตางกันอยางไร 

         ก. มีหนวยตางกัน    

         ข. มีคาไม1เทากัน 

         ค. ความเร็วมีทิศทาง อัตราเร็วไมมีทิศทาง  

         ง. ความเร็วเปนปริมาณสเกลาร อัตราเร็วเปนปริมาณเวกเตอร 

 



 

6.รถยนตมีอัตราเร็ว 81 km/min มีอัตราเร็วกี่เมตรตอวินาที 

        ก.      2.25     ข. 22.5 

        ค.     135.04    ง. 1,350.0 

7. นักฟุตบอลว่ิงลงสูสนามเปนเสนตรงไดระยะทาง 10 เมตร แลวว่ิงยอนกลับทางเดิมเปน ระยะทาง 

3 เมตร แลวหยุดหันหลังกลับไปในทางเดิมว่ิงตอไปอีก 5 เมตร แลวจึงหยุดพักระยะทาง 3 เมตร 

แลวหยุดหันหลังกลับไปทางเดิมวง นักฟุตบอลว่ิงไดระยะทางเทาไร และการกระจัดเปนเทาไร  

      ก. 18 เมตร, 18 เมตร ทศลงสนาม    ข. 12 เมตร, 18 เมตร ทิศลงสนาม 

      ค. 18 เมตร, 12 เมตร ทิศลงสนาม    ง. 12 เมตร, 12 เมตร ทิศลงสนาม 

 

8. นายเล็ก ว่ิงดวยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ไดทาง 50 เมตร แลวเดินตอดวยความเร็ว 1 เมตร/วินาที 

ไดระยะทาง 30 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ย 

      ก. 1 เมตร/วินาที      ข. 2 เมตร/วินาที  

      ค. 3 เมตร/วินาที      ง. 4 เมตร/วินาที 

 

9.มาริโอขับรถดวยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กว่ิงขามถนนจึงเหยียบเบรกทําใหความเร็ว ลดลง

เหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในชวงที่เบรกเปนกี่เมตร 

     ก. 10      ข. 20 

     ค. 30      ง. 40 

 

10.จากขอ 9 ขณะเหยียบเบรกรถมีความเรง กี่เมตร/วินาที2  

     ก. -10      ข. 10 

     ค. -15      ง. 15 

 

11.มะพราวลูกหน่ึงตกจากยอด ซึ่งอยูสูง 5 เมตร ลูกมะพราวลอยอยูในอากาศนานกี่วินาท ี

     ก. 0.5      ข. 1.0 

     ค. 1.5      ง. 2.0 

 

12.จากขอ 11 ขณะกระทบพื้นดิน ลูกมะพราวมีอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที  

     ก. 5      ข. 10 

     ค. 15      ง. 20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสําหรับโจทยขอ 13-15 

 

ชายคนหน่ึงโยนวัตถุข้ึนตรง ๆ ในแนวดิ่งดวยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที (กําหนดให g = 10 เมตร/

วินาที2) 

13.วัตถุขึ้นไปไดสูงสูดกี่เมตร จากจุดที่โยน 

       ก. 20      ข. 40 

       ค. 60      ง. 80 

 

14. วัตถุใชเวลานานกี่วินาที จึงถึงตําแหนงสูงสูด  

       ก. 1      ข. 2 

       ค. 3      ง. 4 

 

15.เมื่อเวลาผานไปกี่วินาที วัตถุจึงตกกลับถึงตําแหนงที่โยน 

       ก. 2      ข. 4 

       ค. 6      ง. 8 

 
 

 



 

 

 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 



 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 



 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่.3  

การเคล่ือนที่ของวัตถ ุ

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

1.จงอธิบายความหมายของคําตอไปน้ี 

 ก. ระยะทาง คือ ความยาวตามเสนทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดทั้งหมด เปนปริมาณสเกลาร คือ มีแตขนาด

อยางเดียว มีหนวยเปนเมตร โดยทั่วไปเราใชสัญลักษณ S 

 ข. การกระจัด คือ เสนตรงที่เชื่อมโยงระหวางจุดเร่ิมตน และจุดสุดทายของการเคลื่อนที่เปนปริมาณ

เวกเตอร คือ ตองคํานึงถึงทิศทางดวย มีหนวยเปนเมตร โดยทั่วไปเขียนแบบเว็กเตอรเปน S  

 ค. อัตราเร็ว คืออัตราของ การเคลื่อนที่ หรือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของตําแหนงก็ได หลายคร้ังมักเขียน

ในรูป ระยะทาง d ที่เคลื่อนที่ไปตอ หนวย ของ เวลา t  อัตราเร็ว เปนปริมาณสเกลารที่มีมิติเปนระยะทาง/เวลา 

ปริมาณเวกเตอรที่เทียบเทากับอัตราเร็วคือความเร็ว อัตราเร็ววัดในหนวยเชิงกายภาพเดียวกับความเร็ว แต

อัตราเร็วไมมีองคประกอบของทิศทางแบบที่ความเร็วมี อัตราเร็วจึงเปนองคประกอบสวนที่เปนขนาดของ

ความเร็ว 

 ง. ความเร็ว ขนาดของการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลา จัดเปนปริมาณเวกเตอร มีหนวย

เดียวกับอัตราเร็วคือ เมตร/วินาที 

 จ. ความเรง  คือ ความเร็วท่ีเปลี่ยนไปในหน่ึงหนวยเวลาเปนปริมาณเวกเตอรหรืออัตราการเปลี่ยน

ความเร็ว มีหนวยเปน ความยาว/เวลา² 

2.  จงยกตัวอยางการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

 ปาวัตถุแลวตกกลับลงมาที่เดิม  

 โยนวัตถุจากหนาผาแลวกลับตกถึงพื้น  

 โยนวัตถุขึ้นไปตรงๆ 

 รถยนต  กําลังเคลื่อนที่ไปขางหนาในแนวเสนตรง 

3. วัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่ไดระยะทางเทากันในเวลาที่เทากันแลว ปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของ วัตถุทั้ง

สองชิ้นที่มีคาเทากัน และเปนไปไดหรือไมที่วัตถุทั้งสองมีความเร็วไมเทากัน  

 -  เปนไปไดความเร็วอาจจะไมเทากันเชน วัตถุ A กับ B ความเร็วไมเทากัน วัตถุAเคลื่อนที่ดวยความเรง

คงที่ แตวัตถุBเคลื่อนที่ดวยความเรงที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆแตวัตถุ 2 ชิ้นน้ีถึงเปาหมายพรอมกัน ในเวลาเทากัน 
 
 
 
 
 

 



 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่.3 

 การเคล่ือนที่ของวัตถุ 

 

คําชี้แจง  เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด เพียงขอเดียว 

 

1. วัตถุที่ตกอยางอิสระในแนวด่ิง จะมีความเร็วมากที่สุดที่ตําแหนงใด 

ตอบ  ข.ชวงกึ่งกลางของความสูง 

2. การเคลื่อนที่ของชิงชาสวรรคเปนการเคลื่อนที่แบบใด 

ตอบ ค.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  

3.การเคลื่อนที่ในขอใดที่แตกตางจากขออ่ืน ๆ 

ตอบ ค.การโยนลูกบาสเกตบอลลงหวง   

4. เด็กชายกบโยนลูกบอลขึ้นในแนวด่ิงลูกบอลลอยขึ้นไปไดสูง 4 เมตร แลวตกกลับลงมายังมือ การกระจัด

ทั้งหมดเปนเทาใด 

ตอบ ง.12 เมตร 

5.ความเร็วกับอัตราเร็วตางกันอยางไร 

ตอบ ง. ความเร็วเปนปริมาณสเกลาร อัตราเร็วเปนปริมาณเวกเตอร 

6. รถยนตมีอัตราเร็ว 81 km/min มีอัตราเร็วกี่เมตรตอวินาที 

ตอบ ค.135.04  

7.นักฟุตบอลว่ิงลงสูสนามเปนเสนตรงไดระยะทาง 10 เมตร แลวว่ิงยอนกลับทางเดิมเปน ระยะทาง 3 เมตร แลว

หยุดหันหลังกลับไปในทางเดิมว่ิงตอไปอีก 5 เมตร แลวจึงหยุดพักระยะทาง 3 เมตร แลวหยุดหันหลังกลับไป

ทางเดิมวง นักฟุตบอลว่ิงไดระยะทางเทาไร และการกระจัดเปนเทาไร  

ตอบ ค. 18 เมตร, 12 เมตร ทิศลงสนาม   

8. นายเล็ก ว่ิงดวยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ไดทาง 50 เมตร แลวเดินตอดวยความเร็ว 1 เมตร/วินาที ไดระยะทาง 

30 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ย 

ตอบ ง. 4 เมตร/วินาที 

9.มาริโอขับรถดวยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กว่ิงขามถนนจึงเหยียบเบรกทําใหความเร็ว ลดลงเหลือ 5 

เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในชวงที่เบรกเปนกี่เมตร 

ตอบ ค. 30 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.จากขอ 9 ขณะเหยียบเบรกรถมีความเรง กี่เมตร/วินาที
2 
 

ตอบ ข.10 

11.มะพราวลูกหน่ึงตกจากยอด ซึ่งอยูสูง 5 เมตร ลูกมะพราวลอยอยูในอากาศนานกี่วินาที 

ตอบ ง.2.0 

12. จากขอ 11 ขณะกระทบพื้นดิน ลูกมะพราวมีอัตราเร็วกี่เมตร/วินาที  

ตอบ ง.20 

13.วัตถุขึ้นไปไดสูงสูดกี่เมตร จากจุดที่โยน 

ตอบ ค. 60  

14. วัตถุใชเวลานานกี่วินาที จึงถึงตําแหนงสูงสูด  

ตอบ ข.2 

15. เมื่อเวลาผานไปกี่วินาที วัตถุจึงตกกลับถึงตําแหนงที่โยน 

ตอบ ก. 2  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 3 เร่ือง การเคล่ือนที่ของวัตถุ 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.นักเรียนสํารวจ ตรวจสอบเร่ืองเวกเตอรได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี 4 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

11-12 

ชื่อหนวย  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

               ดานความรู        

1. ความหมายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

      ดานทักษะ 

3. ปริมาณตางๆของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

      ดานจิตพิสัย 

4. ประโยชนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 

สาระสําคัญ 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล (Motion of a Projectile) คือการเคลื่อนที่ของวัตถุเปนแนวโคง ภายโตการ

กระทําของแรงที่มีขนาดและทิศทางคงที่ โดยจะมีการเคลื่อนที่ 2 แนวต้ังฉากกันและเกิดขึ้น โนเวลาเดียวกัน แนว

การเคลื่อนที่ 2 แนว คือแนวระดับและแนวด่ิง ซึ่งพบวาความเร็วตนทางแนวระดับ ไฝมีผลตอการเคลื่อนที่โน

แนวด่ิง สําหรับการเคลื่อนที่โนแนวด่ิงของวัตถุจะเหมือนการเคลื่อนที่ของวัตถุ ที่ตกแบบเสรีที่มีความเรงคงตัว

โดยดูไตจากการตกของวัตถุที่ปลอยและวัตถุที่ถูกดีด ถาขนาดของแรงดีด มากวัตถุจะเคลื่อนที่และตกโน

ระยะไกลกวาแรงดีดที่เบากวา แตจะตกถึงพื้นพรอมกับวัตถุที่ปลอยใหตก โนแนวด่ิง ณ จุดเร่ิมตนเดียวกัน แสดง

วา การเคลื่อนที่โนแนวระตับไฝมีผลตอการเคลื่อนที่โนแนวด่ิง 

  

 

 

 

 



 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

- แกสมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 

คําศัพทสําคัญ 

 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 
 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเปนการเคลื่อนที่ในแนวโคงพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุไดรับ ความเร็วใน 

2 แนวพรอมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวด่ิง ตัวอยางของการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล 

ไดแก การเคลื่อนที่ของลูกปน ดอกไมไฟ นาพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ ลูกเตะขึ้นจากพื้นการเคลื่อนที่ของ

นักกระโดดไกล  

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

เพื่อนําความรูเร่ืองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลไปพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตอง  

      .  จดุประสงคเชิงพฤตกิรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

           1.อธิบายความหมายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลได  

           2.อธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลตางๆ ได  

 ดานทักษะ   

           3.เขียนสัญลักษณแทนการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลได  

ดานจิตพิสัย 

            4.   อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได  

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

            5.ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรและ

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม  

 

 

 



 

 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

4. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลเปนการเคลื่อนที่ในแนวโคงพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุไดรับ ความเร็วใน 

2 แนวพรอมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวด่ิง ตัวอยางของการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล 

ไดแก การเคลื่อนที่ของลูกปน ดอกไมไฟ นํ้าพุ การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ ลูกเตะขึ้นจากพื้นการเคลื่อนที่ของนัก

กระโดดไกล  

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปที่ 4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทลเชน การเคลื่อนที่ของลูกปนใหญ ดอกไม ไฟ  

 

 4.1 ความหมายยองการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล (Projectile Motion)  

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล หมายถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุไปในแนวแกน 2 แนวแกน คือแนวระดับ

และแนวด่ิง พบวาจะเปนลักษณะเสนโคง  

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 4.2 ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวโคง 

 



 

 ถาวัตถุถูกทําใหเคลื่อนที่ไปในอากาศดวยความเร็วตน  เชน การเตะลูกบอลออกไป พบวา วัตถุเคลื่อนที่

ไปในอากาศแลวเคลื่อนที่กลับลงมา แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเปนการเคลื่อนที่ แนวโคง  

 

4.2 ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทส  

ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ใหศึกษาจากการทดลองตอไปน้ี  

 4.2.1 ลักษณะทั่วไปของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทส  

 1.   แนวการเคลื่อนที่จะเปนวิถีโคงแบบพาราโบลา  

 2.   การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและเปนอิสระตอกัน ไดแก การกระจัด ในแนวราบและ

การกระจัดในแนวด่ิง  

  2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใตความเร็วคงที่ ดังน้ัน เมื่อคิด ในชวงเวลา

ที่เทาๆ กัน จะมีการกระจัดเทากันเสมอ  

  2.2 การกระจัดในแนวด่ิง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใตความเรงคงที่ ดังน้ัน เมื่อ คิดในชวงเวลาที่

เทา ๆ กัน การกระจัดจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ  

 4.2.2  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทสท่ีมีความเร็วเร่ิมตนในแนวราบ(ไมเปนศูนย) และความเร็ว

ตนในแนวด่ิงเปนศูนย เชน การทิ้งระเบิดของเคร่ืองบิน ดังรูปที่ 4.5 V * 0 V = 0  

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 4.6 การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกแรงกระทําในแนวระดับ  

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ตองพิจารณาการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางประกอบกัน ดังน้ัน ความเร็วขณะใด 

ๆ ของการเคลื่อนที่จะประกอบดวย 2 แนว ดังกลาว โดยทิศของ ความเร็วขณะใด ๆ จะเปนเสนสัมผัสกับเสนโคง

ของแนวการเคลื่อนที่เสมอ และเคลื่อนที่ดวย ความเร็วในแนวระดับคงตัวตลอดเวลา เพราะไมมีความเรงในแนว

น้ี  

 4.2.3 ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทสท่ีมีความเร็วตนของวัตถุอยูในทิศทํามุมใดๆ (0) กับแนว

ระดับ เชน การพุงแหลน การทุมนํ้าหนัก เปนตน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที 4.8 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลที่ความเร็วตนของวัตถุอยูในทิศทํามุมใด ๆ (0) กับแนวระดับ 

 ทีมา: http://www.bloggang.com 

4.3 สมการการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทส  

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล วัตถุจะมีการเปลี่ยนตําแหนง ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง พรอม ๆ กัน การ

เคลื่อนที่ในแนวราบมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สวนการเคลื่อนที่ในแนวด่ิง เปนการเคลื่อนที่ภายใตแรงโนม

ถวงของโลก ดังน้ันในการพิจารณาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล สามารถแยกพิจารณาแตละระนาบวัตถุ

เคลื่อนที่ออกจากจดกําเนิดดัวยความเร็วตน V1 ในทิศทํามุม 0 กับแกน X หรือพื้นระดับ การวิเคราะหการ

เคลื่อนที่ในลักษณะน้ีจะแยกเปนการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงดวยความเรงคงตัว g และการเคลื่อนที่ในแนวระดับ

ดัวยความเร็วคงตัว  

 

 

 

 

 

 
 
 
    

   รูปที่ 4.9 แสดงแนวการเคลื่อนที่และความเร็วขณะเวลาใดๆ 

 

 

http://www.bloggang.com/


 

 

สรุป  

 วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล เปนการเคลื่อนที่ในแนวด่ิงและแนวระดับพรอมๆ กัน การเคลื่อนที่ใน

แนวด่ิงเปนการเคลื่อนที่ดวยความเรงคงที่ g สวนการเคลื่อนที่ในแนวระดับ เปนการเคลื่อนที่ดัวยความเร็วคงที่

เพราะไมมีแรงลัพธในแนวระดับกระทําลักษณะทั่วไปของการ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล  

 1. แนวการเคลื่อนที่จะเปนวิถีโคงแบบพาราโบลา  

 2. การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเปนอิสระตอกัน ไดแก การกระจัดใน แนวราบ และ

การกระจัดในแนวด่ิง  

 การคํานวณหาปริมาณตาง ๆ  

 1. การหาความเร็วแนวราบ (แกน x) vx = u x = u - cos   

 2. ความเร็วแนวด่ิง (แกน y) มีความเร็วเร่ิมตน u y = u . sin   

 3. ที่จุดสูงสุด V = 0 ; V = u = u- cos   

 4. การหาระยะสูงสุดของวัตถุจากจุดเร่ิมตน (sy )  

     S y          =          

 5. การหาเวลา (t) ที่วัตถุใชในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุด  

     t    =     

 6. เวลาที่วัตถุอยูในอากาศทั้งหมด = 2(t) =   

 7. หาระยะทางในแนวราบที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดไกลที่สุด (s x max ) 

     s (x max )=    

 8.มุมขวางโพรเจกไทลที่ทําใหวัตถุไกลที่สุด คือมุม 45 องศา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

1.ใบงานหนวยที4่ 

2.แบบฝกหัดหนวยที่4 

3.กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 4  และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3.ผูสอนใหผู เ รียนแปลความหมายของการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลได 

 

2.  ข้ันใหความรู (100นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่4 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลใน

วิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม หนวยที่4 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลตามที่

เหมาะสมกับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจาก

บทเรียน 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียน

ของหนวยเรียนที่4 และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรม 

3.ผูเรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและการ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลได 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (100 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 4

เร่ือง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

หนวยที่4 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทลตามที่ได

ศึกษาจาก  บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 200นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่4   เร่ือง  

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 2   ผู เ รียนทํ าแบบฝกหัดหนวยที่4  เ ร่ือง   การ

เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

3.  ผูสอนใหผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2 . ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นทํ า กิ จก รรม  บู รณ า ก า ร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 360 นาที หรือ6 คาบเรียน) 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (200นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  4 เร่ือง  การ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

2.ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่ 4 การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล 

3. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง

ความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่4 

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่4และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่4 

          ขณะเรียน 

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน4เร่ือง  การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่4เร่ือง  การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

3.ซักถามขอสงสัยระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่3เร่ืองการเคลื่อนที่ของโพรเจก

ไทล 

 หลังเรียน 

 ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เสนทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลมีลักษณะอยางไร 

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

  

2. โพรเจกไทลมีการเคลื่อนที่กี่ทิศทาง 

..........................................................................................................................................................................  
  
3. ความเรงของโพรเจกไทลมีคาเทาไร 

..........................................................................................................................................................................  
  
4. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตลุที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่ 4  เร่ือง  การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ือง การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่  4เร่ือง การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่ม

เกี่ยวกับความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานแบบ การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลทําใหผูเรียนสามารถ

นําไประยุกตใชในการเรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอนชวยเหลือผูปกครอง

ไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการเรียนการ

สอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3.ใบงานหนวยที4่(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4.แบบฝกหัดหนวยที่4 (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

5.กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3) 

6.แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

รูปภาพ   เร่ือง การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

 

        

 

 

สื่อของจริง 

   การเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

                            1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                            2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติ

ตนทางสังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2. บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

3. บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 4 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 4 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่1เร่ืองการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล 

 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลได 

1.วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน             อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลไดจะได 2 

คะแนน 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน         :   ยกตัวอยางของการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลได จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1.วิธีการประเมิน                     :                

2.เคร่ืองมือ                              :               

       3. เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1.วิธีการประเมิน                      :                

2.เคร่ืองมือ                         :                

3.เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1.วิธีการประเมิน                     :               

2.เคร่ืองมือ                        :              

3.เกณฑการใหคะแนน           :  

 

 



 

ใบงานหนวยที่.4 

เร่ือง การเคล่ือนที่ของโพรเจกไทล 

คําชี้แจง จง ตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณ ถูกตอง 

1. เสนทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลมีลักษณะอยางไร 

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

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

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

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

  

2. โพรเจกไทลมีการเคลื่อนที่กี่ทิศทาง 

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

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

..........................................................................................................................................................................  
  
3. ความเรงของโพรเจกไทลมีคาเทาไร 

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

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

..........................................................................................................................................................................  
  
4. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตลุที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

แบบฝกหัดหนวยที่4  

เร่ือง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล มีแนวการเคลื่อนที่แบบใด 

     ก. แนวเสนตรง  

     ข. แนวโคงพาราโบลา 

     ค. แนววงกลม 

     ง. แนวโคงไฮเปอรโบลา 

2. แรงที่กระทําตอวัตลุ ภายหลังจากเร่ิมเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล คือแรงในขอใด 

     ก. แรงดึงดูดระหวางมวล 

     ข. แรงสูศูนยกลางของการเคลื่อนที่ 

     ค. แรงโนมถวงของโลก 

     ง. แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

3.วัตลุที่ตกแบบเสรีกับวัตลุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล จากที่ระดับความสูงเทากัน ขอใดถูกตอง 

     ก. เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี ไมเทากัน 

     ข. เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เทากันเสมอ  

     ค. ความเรงของการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เทากันเสมอ  

     ง. ความเร็วตนของการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เทากันเสมอ 

4.จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 

 1.  ความเร็วในแนวระดับมีคาคงที่ 

 2.  ความเร็วตนในแนวด่ิง มีคาเปนศูนย 

 3.  ความเร็วตนในแนวระดับมีคาคงที่ แตขึ้นอยูกับแรงที่กระทําตอโพรเจกไทล 

 4.  ความเรงในแนวระดับเปนศูนย แตความเรงในแนวด่ิง มีคาคงที่ เทากับ g 

ขอใดเปนลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

       ก. ขอ 1. และ  2.   ข. ขอ 2. และ 3. 

       ค. ขอ 3. และ  4.   ง. ถูกทุกขอ 

5.ขีปนาวุธลูกยิงจากพื้นดิน ดวยความเร็ว 60 เมตร/วินาที ในทิศทํามุม 30 องศา กับแนว ระดับกระสุนจะ

ลอยอยูในอากาศเปนเวลานานเทาใดจึงจะตกถึงพื้นดิน 

      ก. 4 วินาที    ข. 6 วินาที 

      ค. 8 วินาที    ง. 10 วินาที 



 

 

 

 

 

 

 

6. จากโจทยขอ 5 ลูกปนเคลื่อนที่ไดสูงสุดเปนระยะเทาใดจากพื้นระดับ  

       ก.    40 เมตร   ข. 45 เมตร 

       ค.    60 เมตร   ง. 100 เมตร 

7. ชายคนหน่ึงขวางลูกบอลขึ้นไปจากพื้นดิน โดยทํามุม 45 องศา กับแนวระดับ ลูกบอล ลอยอยูไนอากาศ

นาน 3 วินาที จึงตกถึงพื้นดิน จงหาลูกบอลขึ้นไปไดสูงสุดเทาใด 

                  ก.     4.00 เมตร   ข. 6.25 เมตร 

                  ค.     8.50 เมตร   ง. 11.25 เมตร 

8.จากโจทยขอ 7 ถาลูกบอลไปตกที่ระยะ 90 เมตร จากจุดขวาง จงหาความเร็วตามแนวราบ มีคาเทาใด 

                       ก.     25 เมตร/วินาที                ข. 30 เมตร/วินาที 

                       ค.     35 เมตร/วินาที                ง. 40 เมตร/วินาที 

9. นักรักบี้คนหน่ึงเตะลูกรักบี้ขึ้นดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เขาจะตองเตะทํามุมเทาไรจึงจะ ทําใหลูกรักบี้

ไปไดไกลที่สุด 

                 ก.     90 องศา                 ข. 60 องศา 

                 ค.     45 องศา     ง. 30 องศา 

10. ยิงกระสุนปน มวล 50 กรัม ดวยความเร็วตน 100 เมตร/วินาที ทํามุม 60 องศา กับ แนวระดับหลังจากน้ัน 

5 วินาที กระสุนตกกระทบเปาบนหนาผา จงหาเปาอยูสูงจากพื้นเทาไร 

                      ก.     181 เมตร    ข. 218 เมตร 

                      ค.     308 เมตร    ง. 550 เมตร 

 
 

 



 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 

 



 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่.4  

เร่ือง การเคล่ือนที่ของโพรเจกไทล 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

1. เสนทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทลมีลักษณะอยางไร  

 1. แนวการเคลื่อนที่เปนวิถีโคงพาราโบลา 

 2. การกระจัด ม ี2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเปนอิสระตอกัน ไดแก การกระจัดในแนวราบ (Sx) 

และการกระจัดในแนวด่ิง (Sy) 

 2.1 การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใตความเร็วคงที่ ดังน้ันเมื่อคิดในชวงเวลาที่เทาๆกัน 

จะมีการกระจัดเทากันเสมอ 

 2.2 การกระจัดในแนวด่ิง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใตความเรงคงที่ ดังน้ันเมื่อคิดในชวงเวลาที่เทาๆกัน 

จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ 

 3. ความเร็ว มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเปนอิสระตอกัน ไดแก ความเร็วในแนวราบซึ่งมี

คาคงที่และความเร็วในแนวด่ิงซึ่งมีคาเปลี่ยนแปลง 

 4. ความเรง โพรเจกไทลขณะอยูกลางอากาศ (ไมคิดแรงตานของอากาศ) แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุก็คือ

นํ้าหนักของวัตถุเอง ดังน้ัน จากกฎการเคลื่อนที่ขอ 2 ของนิวตันจะทําใหโพรเจกไทลจะมีความเรงคงที่ใน

แนวด่ิง เน่ืองจากแรงโนมถวงของโลกเหมือนกับวัตถุที่ตกแบบเสรี 

 5. ณ จุดสูงสุด ความเร็ว = 0 โปรเจกไทลจะมีความเร็วเทากับความเร็วตนในแนวแกน x 

2. โพรเจกไทลมีการเคลื่อนที่กี่ทิศทาง 

 การเคลื่อนที่ในแนวแรง 2 แนว อันไดแก 

 1)  แรงในแนวราบ 

 2)  แรงในแนวด่ิง  

3. ความเรงของโพรเจกไทลมีคาเทาไร 

 ในแนวด่ิงเปนการเคลื่อนที่ที่มีความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก ในขณะที่แนวราบไมมีความเรง

เพราะไมมีแรงกระทําในแนวระดับ  
4. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 การเคลื่อนที่ของลูกธนู  

 กระสุนปนใหญ  

 การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส  

 การเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ถูกเตะโดง 

คงที่ แตวัตถุBเคลื่อนที่ดวยความเรงที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆแตวัตถุ 2 ชิ้นน้ีถึงเปาหมายพรอมกัน ในเวลาเทากัน 
 



 

 
 
 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่4 

เร่ือง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล 

1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล มีแนวการเคลื่อนที่แบบใด 

ตอบ ข. แนวโคงพาราโบลา 

2.แรงที่กระทําตอวัตลุ ภายหลังจากเร่ิมเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล คือแรงในขอใด 

ตอบ ข. แรงสูศูนยกลางของการเคลื่อนที่ 

3.วัตลุที่ตกแบบเสรีกับวัตลุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล จากที่ระดับความสูงเทากัน ขอใดถูกตอง 

ตอบ ง. ความเร็วตนของการเคลื่อนที่ของทั้งสองกรณี เทากันเสมอ 

4.จงพิจารณาขอความตอไปน้ี ขอใดเปนลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

5.ขีปนาวุธลูกยิงจากพื้นดิน ดวยความเร็ว 60 เมตร/วินาที ในทิศทํามุม 30 องศา กับแนว ระดับกระสุนจะลอยอยู

ในอากาศเปนเวลานานเทาใดจึงจะตกถึงพื้นดิน 

ตอบ ข. 6 วินาที 

6.จากโจทยขอ 5 ลูกปนเคลื่อนที่ไดสูงสุดเปนระยะเทาใดจากพื้นระดับ 

ตอบ  ง. 100 เมตร 

7.ชายคนหน่ึงขวางลูกบอลขึ้นไปจากพื้นดิน โดยทํามุม 45 องศา กับแนวระดับ ลูกบอล ลอยอยูไนอากาศนาน 3 

วินาที จึงตกถึงพื้นดิน จงหาลูกบอลขึ้นไปไดสูงสุดเทาใด 

ตอบ ค. 8.50 เมตร 

8.จากโจทยขอ 7 ถาลูกบอลไปตกที่ระยะ 90 เมตร จากจุดขวาง จงหาความเร็วตามแนวราบ มีคาเทาใด 

ตอบ ก. 25 เมตร/วินาที 

9.นักรักบี้คนหน่ึงเตะลูกรักบี้ขึ้นดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เขาจะตองเตะทํามุมเทาไรจึงจะ ทําใหลูกรักบี้ไป

ไดไกลที่สุด 

ตอบ ข. 60 องศา 

10. ยิงกระสุนปน มวล 50 กรัม ดวยความเร็วตน 100 เมตร/วินาที ทํามุม 60 องศา กับ แนวระดับหลังจากน้ัน 5 

วินาที กระสุนตกกระทบเปาบนหนาผา จงหาเปาอยูสูงจากพื้นเทาไร 

ตอบ ข. 218 เมตร 

 

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 4  เร่ือง การเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักเรียนแกสมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี 5 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

13-14 

ชื่อหนวย  การเคลื่อนที่แบบวงกลม คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

     ดานความรู        

1. ความหมายของวงกลม 

2. การเคลื่อนที่ของวงกลมในลักษณะตางๆ 

ดานทักษะ 

3. คํานวณคาปริมาณการเคลื่อนที่แบบวงกลมได 

ดานจิตพิสัย 

4. สงงานตามเวลาที่กําหนด 

 

สาระสําคัญ 

 วัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึงของวัตถุจะคงที่หรือไมก็ได แต

ความเร็วของวัตถุไมคงที่แนนอน เน่ืองจากวามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการ

เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงวา วัตถุน้ีตองมีองคประกอบของแรงมากระทําในทิศทางที่ต้ังฉากกับเสนทางการ

เคลื่อนที่ดวย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไมคงที่ แสดงวาตองมีองคประกอบของแรงในทิศทางที่ขนานกับ

แนวการเคลื่อนที่ดวยเปนตัน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

ใชอุปกรณในการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 

คําศัพทสําคัญ 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

วัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึงของวัตถุจะคงที่หรือไมก็ได แตความเร็ว

ของวัตถุไมคงที่แนนอน เน่ืองจากวามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการ

เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงวา วัตถุน้ีตองมีองคประกอบของแรงมากระทําในทิศทางที่ต้ังฉากกับ

เสนทางการเคลื่อนที่ดวย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

            จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

                   เพื่อนําความรูเร่ืองการเคลื่อนที่ของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมไปพัฒนาความ

ตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

                  1.ขยายความหมายของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมได  

                  2.จําแนกลักษณะการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

พรอมยกตัวอยางได  

         ดานทักษะ 

                   3.สาธิตการหาปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมตามสถานการณที่กําหนดได 

         ดานจิตพิสัย 

                  4.ผสมผสานชนิดของการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแบบตางๆได 

         ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 

  

 
 



 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

6. การเคลื่อนที่แบบวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึงของวัตถุจะ

คงที่หรือไมก็ได แตความเร็วของวัตถุไมคงที่แนนอน เน่ืองจากวามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา 

ซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงวา วัตถุน้ีตองมีองคประกอบของแรงมากระทําในทิศทางที่ต้ังฉา

กับเสนทางการเคลื่อนที่ดวย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไมคงที่ แสดงวาตองมีองคประกอบของแรงในทิศท

ที่ขนานกับแนวการเคลื่อนที่ดวย พิจารณา รูป 

 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดเปนหน่ึงในการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ ในการเคลื่อนที่เปนวงกลมที ่

จะทําการศึกษาน้ัน ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลมจะมีคาคงที่หรือเทากันตลอดการเคลื่อนที่ เรียกการ

เคลื่อนที่วงกลมแบบน้ีวา การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมสม่ําเสมอ (Uniform Circular Motion) 

การเคลื่อนที่เปนวงกลม ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีแรงกระทําตั้งฉากกับเวกเตอรความเร็วเสมอ

ตลอดการเคลื่อนท่ี วัตถุจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่ในแนววงกลม แตยังคงมีความเรงเกิดขึ้น ซึ่งความเรงจะขึ้นกับ

การเปลี่ยนเวกเตอรความเร็ว ซึ่งเวกเตอรความเร็วจะมีทิศสัมผัสกับเสนทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศต้ังฉากกับ

แนวรัศมีวงกลม เรียกความเรงชนิดน้ีวา ความเรงแนวสัมผัสวงกลม ( aT) เวกเตอรความเรงในการเคลื่อนที่แบบ

วงกลมจะมีทิศต้ังฉากกับเสนทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศพุงเขาสูจุดศูนยกลางวงกลมเสมอ เราเรียกความเรง

วา ความเรงสูศูนยกลาง  (ac ) 
 

 
 

คาบ (T) คือ เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หรือ วินาทีตอรอบ (s)  

ความถี่  (f) คือ จํานวนรอบที่เคลื่อนที่ไดในหน่ึงหนวยเวลา หรือ รอบตอวินาที  (Hz) 



 

                                                        

 

 

อัตราเร็วเชิงเสน (v) คือ ระยะทางตามแนวเสนรอบวงของวงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่ได 

                                       ในหน่ึงหนวยเวลา ( m/s) 

 

 

 

อัตราเร็วเชิงมุม (ω ) คือ มุมที่จุดศูนยกลางของวงกลมที่รัศมีกวาดไปไดในหน่ึงหนวยเวลา 

                                  (เรเดียน/วินาที )  rad/s 

 

 

 

 

ความเรงเขาสูศูนยกลาง (Centripetal Acceleration)  ac คือ ความเรงเน่ืองจากการเคลื่อนที่แบบวงกลม  

                                                                                                มีขนาดคงที่ และมีทิศเขาสูศูนยกลางเสมอ 

                                                                                                 เมื่อ R= รัศมีการเคลื่อนที่ในแนววงกลม (m) 

 

 

แรงเขาสูศูนยกลาง (Centripetal Force)  Fc  คือ แรงที่กระทําตอวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลม  

                                                                             มิทิศเดียวกับทิศของความเรง 

                                                                             เมื่อ m = มวลวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม (kg) 

 

หลักการคํานวณเร่ืองการเคล่ือนที่แบบวงกลมแบบตาง ๆ 

1. เขียนระนาบกลมขณะที่วัตถุกําลังหมุน 

2. เขียนแรงที่กระทําตอวัตถุ แลวแตกแรงทั้งหมดใหอยูในแนวสูศูนยกลางวงกลม และแนวต้ังฉากกับแนว

สูศูนยกลาง 

3. ในแนวสูศูนยกลาง หาแรงลัพธที่ทีทิศทางพุงเขาสูศูนยกลาง แรงน้ีจะทําหนาที่เปนแรงสูศูนยกลาง 

ในแนวต้ังฉากกับระนาบวงกลมน้ี ถือวาสมดุล  ∑∴ F  ในแนวน้ีเทากับศูนย 
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เมื่อระบบของวงกลมวางอยูในแนวระดับ 

วัตถุผูกเชือก แกวงเปนวงกลมบนโตะระดับผิวเกลี้ยง 

หาความเร็วเชิงมุมไดจาก        f
T

ππω 22
==  
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R
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R

mvmaF cc
2

2

ω===  

ดาวเทียม                                                      

  นํ้าหนักดาวเทียมลงสูโลก เปนแรงสูศูนยกลาง 

      mg = แรงสูศูนยกลาง 

       mg = 
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การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวราบ แบบกรวยคว่ํา 

เสนเชือกเบายาว L ปลายขางหน่ึงติดวัตถุมวล m อีกปลายหน่ึงตรึงแนนแกวงใหวัตถุเคลื่อนที่เปนวงกลมใน

แนวราบ รัศมี R  

ขณะที่มวล m เคลื่อนที่เปนวงกลมในแนวราบ ไดรับแรงกระทํา 2 

แรงคือ แรงตึงเชือก(P) และนํ้าหนักของวัตถุ (mg) แตกแรง P เขาสู

แนวราบและแนวด่ิง แรง P  ในแนวราบ = θsinP  ทิศสูศูนยกลาง  

ดังน้ัน ( )1.......................sin
2

R
mvP =θ  

แรง P ในแนวด่ิง = θcosP   ทิศขึ้น 

วัตถุไมมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวด่ิง 

ดังน้ัน ( )2.......................cos mgP =θ  

( )
( )2
1

     

 

 

 

V 

mg 

Rg
v 2

tan =θ  



 

คาของมุม θ  ขึ้นอยูกับอัตราเร็วเชิงเสน V ไมขึ้นอยูกับมวล เมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้น คาของมุม θ  

ก็จะเพิ่มขึ้นแตมุม θ  จะไมมีโอกาสเทากับ 90 องศา 

จากรูป  θsinlr =  

จาก                 T
Rv π2

=  

T
lv θπ sin2

=  

จากสมการ 
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       คาบการแกวง                    g
T θπ cos2=

 

การเคลื่อนท่ีบนทางโคง 

การเคลื่อนที่บนทางโคงในแนวราบ 

การที่วัตถุหรือรถจะเลี้ยวโคงตองมีแรงสูศูนยกลางเสมอ ในขณะที่รถเลี้ยวโคงแรงสูศูนยกลางที่กระทําตอร

ก็คือ แรงเสียดทานน่ันเอง โดยแรงเสียดทานมีทิศเขาสูศูนยกลางในขณะที่รถเลี้ยวโคง 

การหาความเร็วที่พอดีทําใหรถเลี้ยวโคงได 

รถจะเลี้ยวโคงไดดวยความเร็วมากหรือนอยขึ้นอยูกับรัศมี(R) วงกลมของทางโคง และมุม (θ ) ที่รถเอียง

จากแนวด่ิง ถา R และ θ  มีคามาก รถจะเลี้ยวโคงไดดวยความเร็วสูง 
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θ  = มุมที่รถเอียงจากแนวด่ิง 

R = รัศมีวงกลมของทางโคง 

µ  = ส.ป.ส. ของแรงเสียดทานระหวางลอกับถนน 

การเคลื่อนที่เปนทางโคงบนถนนลื่นเอียงทํามุม θ  กับแนวระดับ 

ในกรณีทางโคงนิยมยกขอบดานนอกใหสูงกวาดานใน เพื่อชวยทําใหเกิดแรงสูศูนยกลางโดยไมตอง

อาศัยแรงเสียดทาน 

 

 
ความเร็วพอดีกับมุมที่ยกขึ้น หาไดดังน้ี 
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จะได  
θ
θ
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  Rgv /tan 2=θ  

 

 

θtan2 Rgv =  

  θ  = มุมที่ผิวถนนกระทําตอพื้นราบ 
  v  = อัตราเร็วที่พอดีกับมุมที่ยกผิวถนน 
  R = เปนรัศมีความโคง 
  g = ความเรงเน่ืองจากความโนมถวง 



 

การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวดิ่ง 

ขอแตกตางของการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบด่ิงกับ

ระนาบระดับคือระนาบระดับขนาดของความเร็วคงที่ แตระนาบด่ิงจะมี

ความเรง g มามีผลตอความเร็วทําใหขนาดของความเร็วเปลี่ยนแปลง

ไป 

 จากรูป  เมื่อขณะใด ๆ จะมีแรงอยางนอย 2 แรงกระทําตอวัตถุ m 

ตลอดเวลา คือ 

1. แรงเน่ืองจากนํ้าหนักวัตถุ W = mg 

2. แรงดึงในเสนเชือก  = T 

ตามแนวรัศมี θcosWTFN −=  

ตามแนวสัมผัส θsinWFT =  

∴ความเรงตามแนวสัมผัส  
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โปรดสังเกต 

(1) ที่จุด A ซึ่งเปน จุดตํ่าสุด (bottom) 

มุม 10cos0 =°∴°=θ  









+=∴ g

R
botvmTA

2

 

(2) ที่จุด B ซึ่งเปน จุดสูงสุด (top) 

มุม 1180cos180 −=°∴°=θ  
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 น่ันคือที่สูงสุด แรงดึงในเสนเชือกจะมีคานอยที่สุด และจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อวัตถุกําลังเคลื่อนที่ลงมา

และแรงดึงจะมีคามากที่สุดเมื่อวัตถุอยูตํ่าสุด 

θsingaT =  

θcos
2

mg
R

mvT +=

 



 

(3) ที่จุดสูงสุด ถาเราสามารถจัดความเร็วของวัตถุใหพอดีที่ทําใหแรงดึงในเสนเชือกเทากับศูนย เชือกจะอยูใน

สภาพไรแรงดึง เราเรียกความเร็วขนาดน้ี เรียกวา ความเร็ววิกฤต 
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กฎของนิวตันกับแรงโนมถวง 

ตัวอยางการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่นาสนใจที่สุด เปนการศึกษาทางดานดาราศาสตร ซึ่งพัฒนา มาเปน

เวลายาวนาน กอนการคนพบกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แตก็ประสบกับความลําบาก เพราะ การทํานายและ

คาดการณลวงหนาไมมีความแมนยําเปนเวลานับศตวรรษ แตหลังจากการคนพบของนิวตัน ปรากฏวาการคํานวณ

ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหในระบบสุริยจักรวาลมีความถูกตองแมนยํา อยางที่ไมเคยปรากฏมา

กอน กุญแจความสําเร็จมี 2 ดอก คือ กฎทั้ง 3 ขอของนิวตัน และ กฎความโนมถวงสากล 

 
แรงดึงดูดระหวางดวงอาทิตยและดาวเคราะหมี ขนาดเทากันแตทิศตรงขามกัน 
ดาวเคราะหหมุนรอบดวงอาทิตย อันเน่ืองมาจากแรงดึงดูดระหวางดวงอาทิตยและดาวเคราะห นิวตันสามารถ

คํานวณหาแรงดึงดูดระหวางมวล ไดจากสมการ 

 

      ...................................... (1) 

 

m1 และ m2 คือมวลของดวงอาทิตยและดาวเคราะห 

R คือระยะทางระหวางจุดศูนยกลางมวลทั้งสอง 

G คือคานิจโนมถวงสากล เปนคาคงที่ = 6.673×10-11 N⋅m2⋅kg-2 

กฎแรงคูกิริยาและปฏิกิริยาบอกใหเราทราบวา ดาวเคราะหจะออกแรงดึงดูดดวงอาทิตย (F) เทากับแรงปฏิกิริยาที่

ดวงอาทิตยดึงดูดดาวเคราะห ( F′ )เขียนเปนสมการไดวา 

-F =  F ′ 

2
21

R
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สมการ (1) ใชไดกับมวลทุกประเภทในจักรวาล ดังน้ัน นิวตันถึงเรียกสมการของเขาวา กฎแรงโนมถวงสากล ถา

วางทรงกลม มวล m และ M ใหระยะหางระหวางจุดศูนยกลางมวลเทากับ R แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหวางมวลจะ

เขียนไดเปน    …………………….(2) 

                                              

แรงน้ีเปนแรงคูกิริยาและปฏิกิริยา แรงที่มวล M กระทํากับมวล m จะมีขนาดเทากับแรงที่มวล m กระทํากับมวล 

M แตทิศตรงกันขามกัน 

 

การโคจรของดาวเคราะห 

 เคปเลอร(Kepler) ไดต้ังเปนกฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะหขึ้นโดยแยกเปน 3 ขอ ดังน้ีคือ 

กฏขอท่ี 1 กฏแหงทางโคจรรูปวงรี 

 เคปเลอรไดศึกษาทางโคจรของดาวอังคารพบวาดาวอังคารโคจรรูปวงรี โดยมีดวงอาทิตยเปนตําแหนง

ของจุดโฟกัสจุดหน่ึง เคปเลอรจึงสรุปต้ังเปนกฏวา 

 ถาจะหา 
2

minmax RR
Rav

+
=  

 

กฏขอท่ี 2 กฏแหงพื้นท่ี 

 เคปเลอรไดศึกษาเกี่ยวกับเสนทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย แลวสามารถบอกอัตราเรวของโลกใน

เวลาตาง ๆ ไดโดยอาศัยจากสมมติฐานที่เขาต้ังไว ซึ่งเขาสรุปเปนกฏไดวา 

 “ ดาวเคราะหที่โคจรรอบดวงอาทิตย เสนตรงที่ลากจากดวงอาทิตยไปยังดาวเคราะหน้ันจะกวาดไปเปน

พื้นที่เทากันภายในชวงเวลาเทากัน”  

 

กฏขอท่ี 3 กฏแหงคาบ 

 “กําลังสองตามการโคจรของดาวเคราะหเปนสัดสวนโดยตรงกับกําลังสามของรัศมีเฉลี่ยของวงโคจร

รอบดวงอาทิตย” 

แบบฝกหัด 

1.ดวงจันทรหมุนรอบโลกครบรอบใชเวลา 27.3 วัน สมมติใหวงโคจรเปนวงกลมมีรัศมีความโคง  

   3.82x108 เมตร  จงคํานวณหาขนาดของความเรงของดวงจันทรเขาสูโลก 
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2.อนุภาคกําลังเคลื่อนที่เปนสวนโคงของวงกลมดวยรัศมี  3.64   เมตร  ณ จุดเวลา  อนุภาคมี 

   ความเร็วเชิงเสนสัมผัส  17.4  เมตร/วินาที   และมีความเรงในทิศทาง 22.0°  จากแนวเขาสู 

   จุดศูนยกลาง  จงหา   

 (a)  อัตราเรงในแนวเสนสัมผัสทางเดิน  

 (b)  ขนาดของความเรง 

 

 

 

3.นักแขงจักรยาน ปนจักรยานดวยอัตราเร็ว 10.0 m/s ในสนามแขงวงกลม ที่มีระยะทางรอบสนาม  

   150.0 m  

a) มีความเรงสูศูนยกลางเทาไร 

b)  นักแขงจักรยาน ปนจักรยานดวยอัตราเร็วเทาไรในสนามเดิม จึงจะมีความเรงสูศูนยกลางเทากับความเรง

เน่ืองจากแรงโนมถวงโลก 

4.ลอหมุนสายพานขนาดรัศมี 25 cm หมุนดวยความถี่ 20 Hz สายพานจะเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็ว 

   เทาไร 

 

 

 

5.รถคันหน่ึงว่ิงเปนบนถนนวงกลมรัศมี 45 เมตร ถาสัมประสิทธความเสียดทานสถิตระหวางลอ 

   กับถนน คือ 0.82 จงหาความเร็วที่รถสามารถเลี้ยวโคงไดโดยไมแหกโคง 

6.ถาทางโคงเอียงทํามุม θ กับแนวระดับ และถนนไมมีแรงเสียดทาน รถเคลื่อนที่ดวยความเร็ว  

   v =11.1 m/s จงหามุมθ  ที่เหมาะสม ทําใหรถไมลื่นไถล 

7. ลูกตุมมวล 0.1 กิโลกรัม ผูกกับเชือกยาว 1 เมตร แกวงไปมาในแนวด่ิง ขณะที่เชือกกําลังทํามุม   

   θ  = 30 องศากับแนวด่ิง ลูกตุมมีความเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหา 

ก) ความเรงในแนวรัศมีและความเรงในแนวสัมผัสเสนทางการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

ข) ขนาดและทิศทางของความเรงลัพธ 
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8.เหรียญ 2 อัน มวล 8.0 g เทากัน วางหางกัน 200 cm จงหาอัตราสวน F/W ให F เปนแรงดึงดูดของเหรียญ และ 

w เปนนํ้าหนักของเหรียญแตละอัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

1.ใบงานหนวยที่5 

2.แบบฝกหัดหนวยที่5 

3.กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํารายวิชา  

วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 5 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบวงกลม 
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่ 5 

และขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.ผูสอนใหผูเรียนแปลความหมายของการเคลื่อนที่

แบบวงกลม 

 

2.  ข้ันใหความรู (100นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่5 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 

หนวยที่5 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตามที่เหมาะสม

กับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํารายวิชา  

วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  5 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบวงกลม 
2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของ

หนวยเรียนที่5และการใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรม 

3.ผู เรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและการ

เคลื่อนที่แบบวงกลม 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (100 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 5

เร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในวิชา วิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม หนวยที่5 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตามที่ไดศึกษาจาก  

บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 200นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่5 เร่ือง  

การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 2  ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่5 เร่ือง  การเคลื่อนที่

แบบวงกลม 
3.  ผูสอนใหผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2 . ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นทํ า กิ จก รรม  บู รณ า ก า ร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 360นาที หรือ 6คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (200นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  5เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบวงกลม 
2.ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่5 เร่ือง  การเคลื่อนที่

แบบวงกลม 
3. ผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง

ความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่5 

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่4และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่5 

          ขณะเรียน 

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอนหนวยที่5เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

                    2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่5 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 

                   3.ซักถามขอสงสยัระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่5 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 

 หลังเรียน 

 ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. นอตขนาดเล็กผูกดวยสายเอ็นแขวนไหวใหสายยาว l ซึ่งสามารถเปลี่ยนใหมีคาตาง ๆ ไดคาบการแกวง T 

ของนอตจะขึ้นอยูกับความยาว l อยางไร 

 

          ก. T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

          ข. T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

          ค. T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

          ง. √T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

2. ยิงวัตถุจากหนาไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีคาคงที่ 



 

 

              ก. อัตราเร็ว 

              ข. ความเร็ว 

              ค. ความเร็วในแนวด่ิง 

              ง. ความเร็วในแนวระดับ 

3. เหว่ียงจุกยางใหเคลื่อนที่เปนแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใชเวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนที่ดวย

ความถี่เทาใด 

              ก. 0.25 รอบ/วินาที 

              ข. 4 รอบ/วินาที 

              ค. 5 รอบ/วินาที 

              ง. 10 รอบ/วินาที 

4. การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีทิศต้ังฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

             ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง 

             ข. การเคลื่อนที่แบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่ 

             ค. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล 

             ง. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

  

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่ 5 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

4.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

5.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 



 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่ 5เร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม ที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเกี่ยวกับ

ความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานการเคลื่อนที่แบบวงกลม ทําใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใชในการ

เรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอนชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

             1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

             2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3.ใบงานหนวยที5่(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4.แบบฝกหัดหนวยที่5(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

              5.กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 

2) 

              6แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

             รูปภาพ   เร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

        

 

สื่อของจริง 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                           2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตนทาง

สังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2.บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

              3.บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 5 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 5 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่ 5เร่ืองการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบวงกลม ได 

1.วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน              :   อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบวงกลม จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่แบบวงกลม ไดจะได 2 คะแนน 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน          :   ยกตัวอยางของการเคลื่อนที่แบบวงกลม จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1.วิธีการประเมิน                     :                

2.เคร่ืองมือ                              :               

       3.เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1.วิธีการประเมิน                      :                

2.เคร่ืองมือ                         :                

3.เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1.วิธีการประเมิน                     :               

2.เคร่ืองมือ                        :              

3.เกณฑการใหคะแนน           :  

 



 

ใบงานหนวยที่.5 เร่ือง การเคล่ือนที่แบบวงกลม 

คําชี้แจง จง ตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณ ถูกตอง 

1. นอตขนาดเล็กผูกดวยสายเอ็นแขวนไหวใหสายยาว l ซึ่งสามารถเปลี่ยนใหมีคาตาง ๆ ไดคาบการแกวง T 

ของนอตจะขึ้นอยูกับความยาว l อยางไร 

 

           ก. T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l           ข. T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

           ค. T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l           ง. √T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l 

2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตําแหนงสูงสุดอัตราเร็วของวัตถุจะเปนอยางไร 

          ก. มีคาเปนศูนย 

          ข. มีอัตราเร็วแนวราบเปนศูนย 

          ค. มีคาเทากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเร่ิมเคลื่อนที่ 

          ง. มีคาเทากับอัตราเร็วเมื่อเร่ิมเคลื่อนที่ 

3. ยิงวัตถุจากหนาไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีคาคงที่ 

 

           ก. อัตราเร็ว                               ข. ความเร็ว 

           ค. ความเร็วในแนวด่ิง               ง. ความเร็วในแนวระดับ 

4. เหว่ียงจุกยางใหเคลื่อนที่เปนแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใชเวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนที่

ดวยความถี่เทาใด 

            ก. 0.25 รอบ/วินาที                   ข. 4 รอบ/วินาที 

            ค. 5 รอบ/วินาที                        ง. 10 รอบ/วินาที 

 

 



 

5. การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีทิศต้ังฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

           ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                   ข. การเคลื่อนที่แบบวงกลมดวยอัตราเร็วคงที่ 

           ค. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล          ง. การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

6. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคาบของลูกตุมอยางงาย 

           ก. ไมขึ้นกับความยาวเชือก 

           ข. ไมขึ้นกับมวลของลูกตุม 

           ค. ไมขึ้นกับแรงโนมถวง 

          ง. มีคาบเทาเดิมถาไปแกวงบนดาวอังคาร 

7. การทดลองเร่ืองการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย ถาใหลูกตุมเคลื่อนที่จาก A ไป B ไป C แลว B ดัง

รูปใชเวลา 3 วินาที คาบของการเคลื่อนที่มีคาเทาใด 

 

           ก. 2 วินาที                                                ข. 3 วินาที 

           ค. 4 วินาที                                                ง. 6 วินาที 

 

8. วัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทลขณะที่วัตถุอยูที่จุดสูงสุด ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 

ก. ความเร็วของวัตถุมีคาเปนศูนย 

ข. ความเรงของวัตถุมีคาเปนศูนย 

ค. ความเร็วของวัตถุในแนวด่ิงมีคาเปนศูนย 

ง. ความเร็วของวัตถุในแนวราบมีคาเปนศูนย 

 

 

 
 



 

แบบฝกหัดหนวยที่ 5.   

เร่ือง การเคล่ือนที่แบบวงกลม 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1.ชายคนหน่ึงแกวงลูกตุมใหเคลื่อนที่เปนวงกลมในระนาบด่ิง  ดวยความเร็วนอยที่สุดเทาที่จะทําได  ถา

ลูกตุมมีมวลเทากับ  m  และเชือกยาว r  ความเร็วที่จุดสูงสุดของวงกลมจะมีคาเทาใด 

        ก.  rg        ข.   mg        ค. r         ง .
g
r  

2.วัตถุเคลื่อนที่เปนวงกลมดวยอัตราเร็วตามเสนรอบวงคงที่จะ 

ก.ไมมีความเรง                   

ข.มีความเรงในทิศออกไปจากจุดศูนยกลาง 

ค.มีความเรงในทิศเขาสูจุดศูนยกลาง 

ง.มีความเรงในแนวเสนสัมผัสกับวงกลม 

3.รถยนตคันหน่ึงแลนไปตามทางโคงดวยอัตราเร็ว  25  km/hr   

จะมีแรงสูจุดศูนยกลางกระทําตอคนขับรถเทากับ  100  นิวตัน 

ถาอัตราเร็วของรถผานทางโคงเดียวกันเปน 2 เทาของความเร็วเดิม จะมีแรงสูศูนยกลางที่กระทําตอ

ชายผูน้ันเปนเทาใด 

ก.  400  นิวตัน   ข.200 นิวตัน  ค. 100 2  นิวตัน  ง. 25  นิวตัน  

 

4.ดาวเทียมมวล m โคจรเปนวงกลมรอบโลกดวยอัตราเร็วคงที่ v ถา 

โคจรอยูเหนือพื้นโลกเปนระยะ  r และให R เปนรัศมีของโลก  ความเรงเขาสูโลกของดาวเทียมจะมี

คาเทากับ 

ก. 
r

mv2

       ข. 
r

mv2

          ค.  
r

v2

                ง.  
hr

v2

+
 

5.มวล  2  kg  เคลื่อนที่เปนวงกลมในแนวราบดวยอัตราเร็ว 5 รอบตอวินาที  ถาใหรัศมีของวงกลมมีคาคงที่

แตเพิ่มอัตราเร็วขึ้น  จนกระทั่งแรงสูศูนยกลางเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา  อัตราสวนของอัตราเร็วสุดทายตออัตราเร็ว

แรกของวัตถุจะมีคาเทาใด 

ก. 1.4            ข.  2.0           ค.  2.8           ง.  4.0 

6.เข็มวินาทีของนาฬิกามีอัตราเร็วเชิงมุมในหนวย  เรเดียน/วินาที 

       เทาใด 

       ก.  
60
π

            ข.  2π            ค.    
60
2π

         ง.   π 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.วัตถุมวล 50 กรัม  เคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี  10  cm  ดวยอัตราเร็ว 

      สม่ําเสมอ 2 เรเดียน/วินาที  ความเรงสูศูนยกลางของวัตถุน้ีในหนวย  cm/s2  มีคาเทาใด 

        ก.   20              ข.  40              ค. 1000         ง. 2000     

8. ดาวเทียมมวล  m  โคจรรอบโลก  วงโคจรอยูสูงจากพื้นโลกไมมาก นักถา  r  เปนรัศมีของวงโคจร ของ

ดาวเทียม  และ v  เปนอัตราเร็วของดาวเทียม   ความสัมพันธ    ขางลางน้ีขอใดถูกตอง 

     ก.  v = gh      ข.  V2= 
R
g

        ค.  V2 =gh       ง.   mg = 
R
v2

 

9. มวล  1.5  kg   เคลื่อนที่ไปตามเสนรอบรัศมี  2.5  cm  ดวยอัตรา  2 รอบ/วินาที  อัตราเร็วตามเสนของมวล

น้ีในหนวย  เมตร/วินาทีมีคาเทาใด 

      ก. 
8
π

           ข.   
10
π

             ค.  100π       ง.    1250π 

10.  จากขอ 9  ความเรงสูศูนยกลางของมวลน้ีในหนวย  m/s2  มีคาเทาใด 

       ก.  
5.2

2π
       ข.  4π            ค. 4π2           ง.   400  π2  

 



 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยกุตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 

 

 



 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่.5 เร่ือง การเคล่ือนที่แบบวงกลม 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

 

1.จากสมการ T=2π√(l/g) จะไดวา T เปนปฏิภาคโดยตรงกับ √l และ T2 เปนปฏิภาคโดยตรงกับ l ดังน้ัน

คําตอบเปน ขอ ก.  

2. ขอ ค. ขอน้ีถูกตองที่สุดครับ ถาคิดในแนวราบอัตราเร็วในแนวราบที่ตําแหนงสูงสุดจะมีคาเทากับอัตราเร็ว

เร่ิมตน 

3. ปริมาณในการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทลน้ันเปนปริมาณเวกเตอรยกเวนเวลาที่เปนปริมาณสเกลาร ดังน้ัน  

ขอ ง. ถูกตอง 

4. เปนการหาความถี่จากการเคลื่อนที่แบบวงกลม ดังน้ันความถี่เทากับจํานวนรอบหารดวยเวลา ดังน้ันจะได

เทากับ 4 รอบตอวินาที ขอ ข. ถูกตอง 

5. ตามความหมายของการเคลื่อนที่และสมบัติของการเคลื่อนที่ตาง ๆ เราสามารถตอบไดเลยนะครับวา เปนการ

เคลื่อนที่แบบวงกลม ที่บอกวาอัตราเร็วของวัตถุจะเคลื่อนที่ต้ังฉากกับแรงที่เขาสูศูนยกลางเสมอจึงจะทําใหวัตถุ

น้ันเคลื่อนที่แบบวงกลม ดังน้ันคําตอบคือ ขอ ข.  

6. จากสมการของคาบการสั่นของลูกตุมนาฬิกา T=2π√(l/g) เราก็เห็นไดชัดเจนวาสวนที่ไมเกี่ยวของคือมวล

ของวัตถุดังน้ันตอบขอ ข.  

7. จากโจทยการเคลื่อนที่ เราทราบวาการเคลื่อนที่เทากับ 3/4 รอบ เวลาในการเคลื่อนที่ 3 วินาที คาบของการสั่น

หาไดจาก เวลาหารดวยจํานวนรอบ จะไดวาคาบของการสั่นเทากับ 4 วินาที ดังน้ันคําตอบคือขอ ค.  

8.ณ จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล จะไดปริมาณตาง ๆ ในแนวด่ิง ดังน้ี ความเรงเทากับ g ความเร็ว

มีคาเทากับ 0 เมตรตอวินาที ดังน้ันคําตอบคือขอ ค.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่5. เร่ือง การเคล่ือนที่แบบวงกลม 

 

1.  ก 

2.  ค 

3.  ก 

4.  ง 

5.  ก 

6.  ค 

7.  ข 

8.  ค 

9.  ข 

10. ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 5  การเคล่ือนที่แบบวงกลม 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

        1.นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกันปฏิบัติ

ใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

 2.นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

        3.นักเรียนแกสมการการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 



 

 

 

           แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี 6 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

15 

ชื่อหนวย  การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย คาบรวม  3 

ช่ือเร่ือง  การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย จํานวนคาบ3 

หัวขอเร่ือง 

     ดานความรู        

1. ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 

2. การเคลื่อนที่ของวัตถุในชีวิตประจําวันเชนการเคลื่อนที่ของสปริงและลูกตุม 

ดานทักษะ 

3. คํานวณคาปริมาณการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงายได 

ดานจิตพิสัย 

4. สงงานตามเวลาที่กําหนด 

 

สาระสําคัญ 

 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย เปนการเคลื่อนที่กลับมาซ้ํารอยเดิม มักจะใชสัญลักษณวา SHM 

ตัวอยางของการเคลื่อนที่แบบน้ีไดแก การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ถูกผูกติดไวกับสปริงในแนวราบ แลววัตถุเคลื่อนที่

ไปมาตามแรงที่สปริงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนที่ของลูกตุมนาฬิกา การเคลื่อนที่ของ สายกีตาร เปนตัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

ใชอุปกรณฮารโมนิกในการเคลื่อนที่ 

 

คําศัพทสําคัญ 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

การเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย 

 ถาสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุตอไปน้ี การเคลื่อนที่ของชิงชา ลูกตุมและมวลที่ปลายแผน สปริง การสั่น

ของสายกีตาร ซึ่งจะเคลื่อนที่กลับไปมาซาแนวเดิม ลักษณะที่เหมือนกัน คือ วัตถุ ดังกลาวจะเคลื่อนที่ผาน

ตําแหนงสมดลไปในทิศทางหน่ึงและอัตราเร็วจะลดลงเร่ือย ๆ จนหยุดแลวเคลื่อนที่ยอนกลับมาตามแนวทาง

เดิม โดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และมีอัตราเร็วสูงสุดเมื่อผานตําแหนงสมดุล จากน้ันอัตราเร็วจะลดลงจน

หยุดอีกคร้ัง วัตถุจะเคลื่อนที่ลักษณะน้ีซ้ํา ไปมา เรียกการเคลื่อนที่แบบน้ีวา การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

           จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

                   เพื่อนําความรูเร่ืองการเคลื่อนที่ของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงายไป

พัฒนาความตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

                  1.ขยายความหมายของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงายได  

                  2.จําแนกลักษณะการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 

พรอมยกตัวอยางได  

         ดานทักษะ 

                   3.สาธิตการหาปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงายตามสถานการณที่

กําหนดได 

         ดานจิตพิสัย 

                  4.ผสมผสานชนิดของการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงายในแบบตางๆได 

         ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 



 

 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

6. การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 

 ถาสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุตอไปน้ี การเคลื่อนที่ของชิงชา ลูกตุมและมวลที่ปลายแผน สปริง การสั่น

ของสายกีตาร ซึ่งจะเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ําแนวเดิม ลักษณะที่เหมือนกัน คือ วัตถุ ดังกลาวจะเคลื่อนที่ผาน

ตําแหนงสมดุลไปในทิศทางหน่ึงและอัตราเร็วจะลดลงเร่ือย ๆ จนหยุดแลวเคลื่อนที่ยอนกลับมาตามแนวทางเดิม 

โดยอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และมีอัตราเร็วสูงสุดเมื่อผานตําแหนงสมดุล จากน้ันอัตราเร็วจะลดลงจนหยุดอีกคร้ัง 

วัตถุจะเคลื่อนที่ลักษณะน้ีซ้ําไปมาเรียกการเคลื่อนที่แบบน้ีวา การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 6.1 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 

 6.1 ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  

 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย(Simple harmonic motion : SHM ) เปนการเคลื่อนที่ที่มีการกระจัด

ของการสั่น การวัดการกระจัดวัดจากตําแหนงเดิมของวัตถุเมื่อยังไมถูกแรงภายนอนใดๆ มากระทํา เรียนตําแหนง

น้ีวา แนวสมดุล เมื่อลูกตุมเคลื่อนที่จาก O ไป A ไป B แลวกลับมาที่ O อีกคร้ังเปนการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ

ปริมาณตางๆ ที่เกี่ยวยองกับการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 

 

 



 

 

6.2 ปริมาณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกอยางงาย  

 1) ตําแหนงของวัตถุ  

 ถามหาความสัมพันธของการกระจัดของลูกตุมกับเวลามาเขียนกราฟ โดยใหแกนต้ัง แทนการกระจัดและ

แกนนอนแทนเวลา จะไดกราฟ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่6.3  กราฟแสดงการกระจัดของลูกตุมนาฬิกา 

 

 จากรูป วัตถุเร่ิมเคลื่อนที่จาก A เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่เปนวงกลมซึ่งมีรัศมี R ที่ตําแหนง A การ

กระจัดมีคาสูงสุดของการเคลื่อนที่ เรียกการกระจัดสูงสุดน้ีวา แอมพลิขูด (Amplitude : A) เมื่อเร่ิมเคลื่อนที่ไป

เร่ือย ๆ การกระจัดจะมีคาลดลง จนถึงตําแหนง B วัตถุจะมี การกระจัดเปน 0 เพราะวัตถุอยูในแนวสมดุล 

 

6.3 การแกวงของลูกตุมนาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 6.4 การแกวงของลูกตุมนาฬิกา 

 

 



 

 

 

6.4 การเคลื่อนท่ียองสปริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปท่ี 6.5 การเคล่ือนท่ีของสปริง  

 

 เมื่อมีแรงภายนอกดึงสปริงใหสปริงยืดออกจากแนวสมดุลเปนระยะ  ดังรูป 7.5 ก ให เคลื่อนมาอยู

ตําแหนงดังภาพ 6 .5  ข.  แรงที่ ดึงกลับพยายามให วัตถุ รักษาสภาพเดิมไว  เ รียกแรงน้ีวา  แรงยืดหยุน    

      Fx = -ks                            …………6.8 

  S   เปนระยะที่สปริงยืดออกจากแนวสมดุล   

 k  เปนคาคงตัวของสปริง  

 เมื่อหยุดออกแรงแลวปลอยใหสปริงเคลื่อนที่อยางอิสระ แรงยืดหยุน (Fx) จะดึงวัตถุใหกลับสูแนวสมดุล

อีกคร้ัง งานของแรงยืดหยุนจากตําแหนงดังรูป 6.5 ข. จะถูกเปลี่ยนเปน พลังงานจลน ที่ตําแหนงที่วัตถุกลับมา

สมดุลอีกคร้ัง แตสปริงจะไมหยุดน่ิงยังคงเคลื่อนที่ตอไป ทําใหสปริงหดสั้นลงกวาเดิม 

 

  

 

 



 

สรุป  

 การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย (Simple harmonic motion  SHM) เปนการเคลื่อนที่ ที่เปนแบบ

กลับไปกลับมาซ้ําแนวเดิม เชน การแกวงของลูกตุมนาฬิกา การเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เรียกวา คาบ (period) และ

จํานวนรอบของการเคลื่อนที่ใน 1 วินาที เรียกวา ความถี่ (frequency) ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ 

 ความสัมพันธของการกระจัดกับเวลา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

1.ใบงานหนวยที6่ 

2.แบบฝกหัดหนวยที่6 

3.กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํารายวิชา  

วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง 6 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่ 6  

และขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.ผูสอนใหผูเรียนแปลความหมายของการเคลื่อนที่

แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

 

2.  ข้ันใหความรู (50นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่6 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโม 

นิกอยางงาย ในวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ชางอุตสาหกรรม หนวยที่6 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตามที่เหมาะสม

กับสภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํารายวิชา  

วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  6 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของ

หนวยเรียนที่6และการใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรม 

3.ผู เรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและการ

เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (50 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวยที่ 6

เร่ือง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

ในวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชาง

อุตสาหกรรม หนวยที่6 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

ตามที่ไดศึกษาจาก  บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 100นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่6 เร่ือง  

การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
 2  ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่6 เร่ือง  การเคลื่อนที่

แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
3.  ผูสอนใหผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2 . ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นทํ า กิ จก รรม  บู รณ า ก า ร

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 180นาที หรือ3 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (100นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยที่  6 เร่ือง  การ

เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
2.ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยที่6 เร่ือง  การเคลื่อนที่

แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
3. ผู เรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง

ความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่6 

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่4และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่6 

          ขณะเรียน 

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอนหนวยที่6เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่6 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 
 

3.ซักถามขอสงสัยระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่6 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก 

 หลังเรียน 

 ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก หมายถึง 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก มา 5 ตัวอยาง 

 …………………………………………………………………………………………………  

3. จากรูปตอบคําถาม  

 
คําถาม 

3.1  ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดนอยที่สุดหรืออยูในแนวสมดุล 

 ……………………………………………………………………………………………….…  

3.2  ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดมากที่สุด 

 ……………………………………………………………………………………………….…  

3.3 ลูกตุมเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในทุกตําแหนงหรือไม ถาไมคงตัวตําแหนงใดมีความเร็วมากที่สุด

และตําแหนงใดมีความเร็วนอยที่สุด 

 ……………………………………………………………………………………………….…  

 



 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่ 6 เร่ือง  การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

4.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

5.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ือง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

จากการเรียนหนวยที่ 6เร่ือง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย ที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมี

ความรูเพิ่มเกี่ยวกับความหมายทางฟสิกสตลอดจนการทํางานการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย ทํา

ใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใชในการเรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอน

ชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

             1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

             2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3.ใบงานหนวยที5่(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4.แบบฝกหัดหนวยที่5(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

              5.กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 

2) 

              6แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

             รูปภาพ   เร่ือง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

        

 

สื่อของจริง 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก อยางงาย(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอ

ที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                           2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตนทาง

สังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2.บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

              3.บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 6 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 6 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่5เร่ืองการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย ได 

1.วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน              : อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย จะ

ได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

ไดจะได 2 คะแนน 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน          :   ยกตัวอยางของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย จะได  2  

คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1.วิธีการประเมิน                     :                

2.เคร่ืองมือ                              :               

       3.เกณฑการใหคะแนน          :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1.วิธีการประเมิน                      :                

2.เคร่ืองมือ                         :                

3.เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1.วิธีการประเมิน                     :               

2.เคร่ืองมือ                        :              

3.เกณฑการใหคะแนน            :  



 

ใบงานหนวยที่ 6. เร่ือง การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

คําชี้แจง จง ตอบคําถามตอไปน้ีใหสมบูรณ ถูกตอง 

 

1. การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย หมายถึง 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย มา 5 ตัวอยาง 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

3. จากรูปตอบคําถาม  

 
คําถาม 

3.1  ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดนอยที่สุดหรืออยูในแนวสมดุล 

 ……………………………………………………………………………………………….…… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

3.2  ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดมากที่สุด 

 ……………………………………………………………………………………………….…… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ลูกตุมเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในทุกตําแหนงหรือไม ถาไมคงตัวตําแหนงใดมีความเร็วมากที่สุด

และตําแหนงใดมีความเร็วนอยที่สุด 

 ……………………………………………………………………………………………….……… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

แบบฝกหัดหนวยที่ 6. การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอความตอไปน้ี ขอใดลูกตองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

 1) เมื่อวัตถุมีการกระจัดมากที่สุด ความเรงวัตถุจะมีคานอยที่สุด 

 2)แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคามากที่สุด เมื่อวัตถุมีอัตราเร็วนอยที่สุด 

 3) ถาแอมพลิจูดของการสั่นลดลง ความถี่ของการสั่นจะสูงขึ้น 

 4)ถามวลของวัตถุมีคามากขึ้น คาบของวัตถุก็มากขึ้นดวย 

        ก. ถูกขอ 1 และ 2                             

        ข. ลูกขอ 2 และ 3  

        ค. ลูกขอ 2 และ 4                              

        ง. ลูกขอ 1 และ 4 

2. ขอใด ไมใช ลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

        ก. ทิศของความเรงเขาสูจุดสมดุลตลอดเวลา  

        ข. แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่แปรตามการกระจัด  

        ค. มีความเร็วสูงสุด ที่จุดสมดุล  

        ง. คาบของการเคลื่อนที่ขึ้นอยูกับแอมพลิจูด 

3. นํามวล m แขวนไวแนวด่ิงดวยเชือกเบาและไมยืดหยุน ถาดึงมวลออกไปใหแนวเชือกทํามุม กับแนวด่ิง

เปนมุมตาง ๆ กอนปลอยใหมวลแกวง คาบการเคลื่อนที่ของการแกวงเปนอยางไร 

       ก. มุมขนาดใหญ คาบการแกวงใชเวลามาก 

       ข. มุมขนาดเล็ก คาบการแกวงใชเวลามาก 

       ค. ทุกมุมจะมีคาบการแกวงเทากัน 

       ง. คาบการแกวงมุมใหญตอมุมเล็กเทากับคามุมใหญตอมุมเล็ก 

4. เมื่อใชมวล 3m, 2m และ m มาทดลองการแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย โดยใชความยาว เชือกเทากัน คาบ

การแกวงของการทดลองคร้ังน้ีเปนอยางไร 

       ก. มวลขนาดใหญมีคาบการแกวงมากกวามวลขนาดเล็ก  

       ข. มวลขนาดเล็กมีคาบการแกวงมากกวามวลขนาดใหญ  

       ค. มวลทั้งสามมีคาบการแกวงเทากัน 

       ง. คาบมวลขนาดเล็ก ะ คาบมวลขนาดกลาง ะ คาบขนาดใหญ  = 1 : 1.5 : 3 

 

 



 

 

 

5.นํามวล A, B และ C มาทดลองการแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย โดยแขวนดวยเชือกเบาและไมยืด แต

ความยาวเชือกไมเทากัน ดังรูป ผลการทดลองสอดคลองตามขอใด ถา T คือคาบการแกวง 

 

 

 

 

 

       ก. TA > TB > Tc  ข. TA < TB < Tc 

       ค. TA = TB = Tc  ง. 3 TA = Tc 

6. จากขอ 5 อัตราเร็วการแกวง (v) ของมวลทั้งสามเปนอยางไร 

       ก. VA > VB > vc  ข. VA < VB < vc 

       ค. VA = VB = vc  ง. 3 VA = vc 

7.มวลผูกติดกับสปริงเบาแลวดึงใหสปริงยืดออก 5 เซนติเมตร แลวปลอยใหสั่นแบบ ซิมเปลฮารโมนิกอยาง

งาย ดวยความถี่ 10 เรเดียน/วินาที จงหาวาเมื่อมวลเคลื่อนที่ผานจุดสมดุล มวลจะมีอัตราเร็วเชิงเสนเทาใด 

       ก. 0.5 เมตร/วินาที             ข. 3.14 เมตร/วินาที 

       ค. 6.28 เมตร/วินาที             ง. 5 เมตร/วินาที 

8.แขวนมวล 30 กรัม ติดกับปลายสปริงเบาที่มีคานิจสปริง (k) = 100 นิวตัน/เมตร เมื่อดึง มวลออกมาใหหาง

จากสมดุล 20 เซนติเมตร แลวปลอยใหแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย จงหาความถี่ เชิงมุมของการสั่น 

       ก. 0.57 เรเคียน/วินาที  ข. 1.82 เรเคียน/วินาที 

       ค. 18.2 เรเคียน/วินาที  ง. 57.7 เรเคียน/วินาที 

9.วัตลุหน่ึงสั่นแบบซิมเปลฮารเมนิกอยางงายดวยความถี่ 70 เฮิรตซ และแอมพลิจูด 0.03 เซนติเมตร จงหา

ความเรงสูงสุด 

        ก. 58.03 เมตร/วินาที2  ข. 49.39 เมตร/วินาที2 

        ค. 58.03 เมตร/วินาที2  ง. 49.39 เมตร/วินาที2 

10. จากขอ 9 จงหาอัตราเร็วสูงสุดของวัตลุน้ี 

        ก. 0.132 เมตร/วินาที  ข. 0.132 เมตร/วินาที 

        ค. 0.341 เมตร/วินาที  ง. 0.341 เมตร/วินาที 
 

 
 

 



 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 

 

 



 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

 1  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่.6 

เร่ือง การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

 

1.การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย หมายถึง 

 เปนการเคลื่อนที่ของวัตถุกลับไปมาซ้ําทางเดิมผานตําแหนงสมดุล โดยมีขนาดของการกระจัดสูงสุดคง

ตัว เรียกวา แอมพลิจูด ชวงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ครบ  1 รอบ เรียกวา คาบ ( T ) และจํานวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได

ใน 1 วินาที เรียกวา ความถี่ f 

2.ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เปนการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย มา 3 ตัวอยาง 

 การสั่นของสปริง    การแกวงของชิงชา   ลูกตุมนาฬิกา 

3.จากรูปตอบคําถาม  

 
คําถาม 

3.1ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดนอยที่สุดหรืออยูในแนวสมดุลการกระจัดนอยที่สุด B 

3.2 ลูกตุมเคลื่อนที่อยูในตําแหนงใดจะมีการกระจัดมากที่สุดการกระจัดมากที่สุด A และ C 

3.3ลูกตุมเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวในทุกตําแหนงหรือไม ถาไมคงตัวตําแหนงใดมีความเร็วมากที่สุดและ

ตําแหนงใดมีความเร็วนอยที่สุดไม ตําแหนง A และ C มีความเร็วมากสุด ตําแหนง B มีความเร็วนอยสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่6 

1.  ขอความตอไปน้ี ขอใดลูกตองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

ตอบ ค. ลูกขอ 2 และ 4 

2.  ขอใด ไมใช ลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกอยางงาย 

ตอบ ข. แรงที่ทําใหวัตถุเคลื่อนที่แปรตามการกระจัด 

3.  นํามวล m แขวนไวแนวด่ิงตวยเชือกเบาและไมยืดหยุน ถาดึงมวลออกไปใหแนวเชือกทํามุม กับ

แนวด่ิงเปนมุมตาง ๆ กอนปลอยใหมวลแกวง คาบการเคลื่อนที่ของการแกวงเปนอยางไร 

ตอบ ง. คาบการแกวงมุมใหญตอมุมเล็กเทากับคามุมใหญตอมุมเล็ก 

4.  เมื่อใชมวล 3m, 2m และ m มาทดลองการแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย โดยใชความยาว เชือกเทากัน 

คาบการแกวงของการทดลองคร้ังน้ีเปนอยางไร 

ตอบ ก. มวลขนาดใหญมีคาบการแกวงมากกวามวลขนาดเล็ก  

5. นํามวล A, B และ C มาทดลองการแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย โดยแขวนดวยเชือกเบาและไมยืด แต

ความยาวเชือกไมเทากัน ดังรูป ผลการทดลองสอดคลองตามขอใด ถา T คือคาบการแกวง 

ตอบ ข. TA < TB < Tc 

6.  จากขอ 5 อัตราเร็วการแกวง (v) ของมวลทั้งสามเปนอยางไร 

ตอบ ข. VA < VB < vc 

7.  มวลผูกติดกับสปริงเบาแลวดึงใหสปริงยืดออก 5 เซนติเมตร แลวปลอยใหสั่นแบบ ซิมเปลฮารโมนิก 

ดวยความถี่ 10 เรเดียน/วินาที จงหาวาเมื่อมวลเคลื่อนที่ผานจุดสมดุล มวลจะมีอัตราเร็วเชิงเสนเทาใด 

ตอบ ค. 6.28 เมตร/วินาที 

8.  แขวนมวล 30 กรัม ติดกับปลายสปริงเบาที่มีคานิจสปริง (k) = 100 นิวตัน/เมตร เมื่อดึง มวลออกมาให

หางจากสมดุล 20 เซนติเมตร แลวปลอยใหแกวงแบบฮารโมนิกอยางงาย จงหาความถี่ เชิงมุมของการสั่น 

ตอบ ก. 0.57 เรเคียน/วินาที  

9.  วัตลุหน่ึงสั่นแบบซิมเปลฮารเมนิกอยางงายดวยความถี่ 70 เฮิรตซ และแอมพลิจูด 0.03 เซนติเมตร จง

หาความเรงสูงสุด 

ตอบ ข. 49.39 เมตร/วินาที2 

10. จากขอ 9 จงหาอัตราเร็วสูงสุดของวัตลุน้ี 

ตอบ ค. 0.341 เมตร/วินาที  

 

 



 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที่ 6  เร่ือง การเคล่ือนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

        1.นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกันปฏิบัติ

ใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

 2.นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

        3.นักเรียนแกสมการการเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกอยางงาย 
 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี 7 

ชื่อวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม สอนสัปดาหท่ี     

16-17 

ชื่อหนวย  งาน กําลัง พลัง งาน คลื่น คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  งาน กําลัง พลัง งาน คลื่น จํานวนคาบ 3 

หัวขอเร่ือง 

        ดานความรู        

- ความหมายของงานทางวิทยาศาสตร 

- กฎการอนุรักษพลังงาน  

- หลักการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของคลื่น 

- การสะทอนและการหักเหของคลื่น 

- คุณสมบัติเฟสของคลื่น 

ดานทักษะ 

- การเกิดงานลักษณะตางๆ 

- ปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของคลื่น 

 

ดานจิตพิสัย 

- สงงานตามเวลาที่กําหนด 

สาระสําคัญ 

 แรงท่ีกระทําตอวัตถุอยางตอเนื่องและวัตถุเคลื่อนท่ีตามแนวแรงที่กระทําจึงมีงานเกิดขึ้น ผลของงานทํา

ใหเกิดพลังงานในรูปแบบตาง ๆ วัตถุไดทํางานไดวัตถุนั้นมีพลังงานและพลังงานสามารถ เปลี่ยนแปลงรูปได เมื่อ

มีการเคลื่อนที่ของวัตถุและสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย ความสามารถทํางานไดในหน่ึงหนวยเวลา 

เรียกวา กําลัง 

คลื่นเปนปรากฏการณการสงผานพลังงานจากบริเวณหน่ึงไปสูอีกบริเวณหน่ึง การสงผาน พลังงานแบบคลื่นมีอยู 

2 ลักษณะ คือ อาศัยตัวกลางในการสงผานพลังงานเรียกวาคลื่นกล และ ไปอาศัยตัวกลางในการสงผานพลังงาน

เรียกวาคลื่นแมเหล็กไฟฟาและคลื่นยังแบงออกตามลักษณะ ของการสั่นของอนุภาคตัวกลางและการเปลี่ยนแปลง

สนามแมเหล็ก สนามไฟฟากับแนวการเคลื่อนที่ ของคลื่น ไดแก คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว 

 



 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

ใชอุปกรณ การเกิด งาน กําลัง พลัง งาน คลื่น 

คําศัพทสําคัญ 

ความหมายของคําสัง่หรือคําแนะนํา   

       งานอาจจะนิยามไดวา เปนพลังงานท่ีถูกใชไป   เมื่อคุณทํางาน  ก็หมายความวาคุณกําลังใชพลังงาน ดังน้ัน

งาน  พลังงาน และกําลังจึงมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้งดังจะไดอธิบายในหนาถัดไป 

    กําลังคือ เวลาที่ใชในการทํางาน  ถาคุณทํางานไดเร็ว แสดงวาใชกําลังมาก  ในทางกลับกัน  ทํางานได

ชา  แสดงวาใชกําลังนอย   

       พลังงานก็คือความอดทนหรือความทนทานในการใชกําลัง  พลังงานวัดไดจากคุณใหกําลังออกมาเปนเวลา

ยาวนานเทาไร  

       คลื่น หมายถึง ลักษณะของการถูกรบกวน ที่มีการแผกระจาย ... เน่ืองจากการเคลื่อนที่แบบ คลื่นเกิดจากการ

รบกวนสภาวะสมดุลทางฟสิกส 
จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

           จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

                   เพื่อนําความรูเร่ืองการเคลื่อนที่ของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของงาน กําลัง พลัง งาน 

คลื่นไปพัฒนาความตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู     

                  1.ขยายความหมายของปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของได งาน กําลัง พลัง งาน คลื่น 

                  2.จําแนกลักษณะการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของงาน กําลัง พลัง งาน คลื่น 

พรอมยกตัวอยางได  

           ดานทักษะ 

                   3.สาธิตการหาปริมาณตางๆที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของงาน กําลัง พลัง งาน คลื่นตามสถานการณ

ที่กําหนดได 

           ดานจิตพิสัย 

                  4.ผสมผสานชนิดของงาน กําลัง พลัง งาน คลื่นในแบบตางๆได 

         ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                  5.นําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและชีวิตประจําวัน 

  
 



 

 เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

7. งาน (work)   กําลัง (power) พลังงาน (energy) คล่ืน(wavep)  

 7.1 งาน (work) และความหมายของงาน 

 โดยทั่ว ๆ ไปแลว กิจกรรมตาง ๆ ที่เรากระทําในชีวิตประจําวัน เชน การทํากับขาว แบก ของ ซักผา ผา

ฟน ฯลฯ สิ่งเหลาน้ี เราถือวาเราไดทํางานแลว ในทางวิทยาศาสตร ไมเรียกวา เปนการทํางานในทางวิทยาศาสตร 

แตเปน “งานในชีวิตประจําวัน”ในทางวิทยาศาสตรจะนับวามีงานเกิดขึ้น เมื่อมีแรงกระทํากับวัตถุแลวทําใหวัตถุ

เคลื่อนที่ โดยที่แรงจะตองกระทํากับวัตถุตลอดการเคลื่อนที่ ดังน้ันงาน เทากับ ผลคูณระหวางขนาดของแรงกับ

ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได หรือ งาน = แรง X ระยะทางตามแนวแรง (การกระจัด) 

ถาให w = งาน หนวยเปนจูล (J) 

 F = แรง หนวยเปนนิวตัน (N) 

 S = ระยะทาง (การกระจัด หนวยเปน เมตร (m) 

จะได w = Fs   8.1 

 งานจัดเปนปริมาณสเกลลาร มีหนวยเปนนิวตัน . เมตร (N - m) หรือ จูล (Joule ; J) เราสามารถพิจารณา

การหาคางานไดดังน้ี  

  7.1.1 งานที่เกิดจากแรงกระทําคงที่  

 1. งานที่เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุแนวแรงทํามุมใด ๆ (0) กับแนวการเคลื่อนที่ จากงานเทากับ ผลคูณ

ระหวางขนาดของแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดตามแนวแรง เมื่อกําหนดให 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7.1 แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุ ภายใตแรงกระทํา F ทํามุม 6 กับพื้นราบ 

 

 



 

7.2 งานเน่ืองจากการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ 

 วัตถุที่อยูภายใตสนามความโนมถวงของโลกจะถูกแรงโนมถวงของโลกกระทําในทิศทาง เขาสูชุด

ศูนยกลางโลก การทําใหวัตถุเปลี่ยนตําแหนงไปอยูที่สูงกวาเดิมจะตองออกแรงตานแรง โนมถวงของโลกและ

แมแต  1 การทําใหวัตถุเปลี่ยนตําแหนงไปอยูที่ตํ่ากวาเดิมก็จะตองออกแรงตาน แรงโนมถวงของโลก เพื่อมิให

วัตถุตกอยางอิสระ เพราะอาจทําใหแตกหักเสียหายไดการทําให วัตถุเปลี่ยนตําแหนงในแนวด่ิง ทําไดหลายวิธี 

เชน ยกดวยแรงโดยตรง ใชรอกดึงขึ้นหรือหยอนลง แบก ลาก หรือดึงขึ้น - ลง โดยใชพื้นเอียง 

1) การออกแรงยกวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวด่ิงโดยวัตถุเคลื่อนที่ขึ้น ดวยความเร็วคงที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 7.2 วัตถุมวล m ถูกแรง F กระทําใหเคลื่อนที่ใน 

 7.3 พลังงาน (Energy) 

 พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถที่จะทํางานได วัตถุใดสามารถทํางานได แสดงวาวัตถุน้ันมี

พลังงาน หนวยของพลังงาน มีหนวยเปนจูล (Joule ; J) เชนเดียวกับงาน และเปนปริมาณสเกลลาวัตถุที่อยูสูงจาก

พื้นโลก สปริงที่ถูกอัดหรือถูกยืด แกสที่ลูกอัดในลัง เหลาน้ีลวนเปนตัวอยาง ของวัตถุที่มีพลังงานอยูในตัวพรอม

ที่จะทํางานได ทํานองเดียวกันคนกําลังว่ิง รถกําลังเคลื่อนที่ ลูกปนกําลังเคลื่อนที่ เหลาน้ีลวนเปนตัวอยางของวัตถุ

ที่มีพลังงานและกําลังทํางานใหปรากฏ พลังงานแบงออกตามลักษณะที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งไดแก  

 1.  พลังงานกล (Mechanical Energy)  

 2.  พลังงานความรอน (Thermal Energy)  

 3.  พลังงานเคมี (Chemical Energy)  

 4.  พลังงานจากการแผรังสี (Radiant Energy)  

 5.  พลังงานไฟฟา (Electrical Energy)  

 6.  พลังงานนิวเคลียร (Nuclear Energy) ฯลฯ 

 

 



 

     พลังงานกล (mechanical energy) เปนพลังงานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แบงออกเปน 2 ประเภท 

7.3.1 พลังงานศักย (Potential Energy ; Ep)  

 พลังงานศักย หมายถึง พลังงานที่สะสมอยูในวัตถุ ทําใหวัตถุพรอมที่จะทํางานได เชน วัตถุที่อยูจากพื้น

โลก จะมีพลังงานศักยสะสมอยูในตัวพรอมที่จะตกสูพื้นโลก สปริงที่ถูกอัด จะมีพลังงานศักยสะสมอยูในตัว

พรอมที่จะยืดตัวออก หรือสปริงที่ลูกยืดจะมีพลังงานศักยสะสม อยูในตัวพรอมที่จะหดกลับที่เดิม เปนตน 

1. พลังงานศักยโนมถวง (Gravitational potential energy)  

 

 

 

 

 

    รูปที่ 7.3.1 วัตถุนวล ท1 ที่ความสูง h 

 

7.3.2 พลังงานจลน (Kinetic Energy ; Ek) 

 
 

  รูปที่ 7.3.2การเคลื่อนที่ของลูกโบวลิ่ง 

 

 ลูกโบวลิ่งที่กําลังเคลื่อนที่มีพลังงาน เพราะเมื่อชนวัตถุแลวทําใหวัตถุลมหรือกระเด็น พลังงานของวัตถุที่

กําลังเคลื่อนที่ เรียกวา พลังงานจลน (Kinetic Energy ; Ek) เชน รถยนต กําลังแลน เคร่ืองบินกําลังบิน พัดลมกําลัง

หมุน นํ้ากําลังไหลหรือนํ้าตกจากหนาผา ลวนมีพลังงานจลน  

 พลังงานจลนทั้งสิ้น ปริมาณพลังงานจลนในวัตถุจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลและความเร็วของ วัตถุ

น้ันวัตถุมวล m ขณะกําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็ว V จะไดคาพลังงานจลนของวัตถุน้ีเปน 

 

 

 

 



 

 

7.4 กฎการอนุรักษพลังงาน (Law of Conservation of Energy)  

 พิจารณาการตกของหนังสืออยางอิสระภายใตแรงโนมถวงของโลก ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 7.4 พลังงานจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ  

 

 ที่ระดับความสูงตาง ๆ กัน หนังสือก็จะมีความเร็วที่ตางกันไปดวย หมายความวา ทั้งพลังงานจลนน้ีและ

พลังงานศักยโนมถวงของหนังสือก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผลบวกของพลังงานจลน้ีและพลังงานศักย

โนมถวงจะเรียกวา “พลังงานกล” (Mechanical energy) ซึ่งการเปลี่ยนแปลง พลังงานกลก็ยอมเปนไปตามกฎการ

อนุรักษพลังงานกฎการอนุรักษพลังงานกลของวัตถุ ซึ่งกลาววา พลังงานกลของวัตถุ ณ ตําแหนงตาง ๆ จะมี 

คาคงที่  

7.5กําลัง (Power)  

 กําลัง หมายถึง ความสามารถของวัตถุที่ทํางานไดในหน่ึงหนวยเวลา  

      P     =      ………. 7.5.1 

P =กําลังมีหนวยเปนจูลตอวินาที (J/s) หรือวัตต (watt ;w)  

w= งานที่วัตถุทําได มีหนวยเปนจูล (J)  

 t = เวลาที่วัตถุใชในการทํางาน มีหนวยเปนวินาที (s) 

จาก       w= F.S  และ  V =  

 จะได     P    =      …………..7.5.2 

  จะได     P    =   F .v  

 

เมื่อ  V   =   (  V คือ ความเร็วของวัตถุ )  

 หนวยที่นิยมใชของกําลังอีกหนวยคือ กําลังมา (horsepower, hp) โดยที่ 1 กําลังมา (hp) เทากับ 746 วัตต 

(W ) หรือ เทากับ 0.746 กิโลวัตต (kW) 

  



 

7.6 เคร่ืองกลและประสิทธิภาพ  

 โดยปกติเมื่อปอนงานหรือพลังงานใหแกเคร่ืองจักรกลเคร่ืองจักรกลจะทํางานออกมาโดยงานที่ออกมา

จะนอยกวางานที่ปอนเขาไป เพราะในการทํางานของเคร่ืองจักรกลจะมีงานหรือพลังงานจํานวนหน่ึงสูญเสียไป 

ถาเคร่ืองจักรกลสามารถทํางานไดเทากับงานทั้งหมดที่ปอนเขาไปวาเคร่ืองจักรกลมีประสิทธิภาพ 100% 

1. เคร่ืองกล(Machine )หมายถึง อุปกรณที่นํามาใชอํานวยความสะดวกในการทํางานตางๆโดยมีหลังการ

ของเคร่ืองกล  

งานที่ทําโดยแรงที่ใหกับเคร่ืองกล = งานที่ไดรับจากเคร่ืองกล + งานที่สูญเสียไป  

    แรงเสียดทาน (หรือในรูปพลังงานความรอน)  

 ระบบเคร่ืองกลที่ดี จะตองมีการสูญเสียที่เกิดจากแรงเสียดทานนอยมากเมื่อเทียบเทากับงานที่เคร่ืองกล

จะทํางาน 

 
    รูปที่ 7. 6 คาน รอก สกรู 

 รอก  งานที่ใหกับรอก = งานที่ไดจากรอก  

    F.s  =  mgh 

 สกรู งานที่ใหหมุนสกรู 1 รอบ =งานที่ใชยกวัตถุไดระยะ 1 เกรียว  

    F(2πr)  =  mgh 

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราสวนระหวาง งาน หรือพลังงาน หรือกําลังที่ไดจาก เคร่ืองจักรกลกับงาน 

หรือพลังงาน หรือกําลังที่ปอนใหแกเคร่ืองจักรกลน้ันตามลําดับ ซึ่งโดยปกติ แลวงาน หรือพลังงาน หรือกําลัง ที่

ไดจากเคร่ืองจักรกลจะมีคานอยกวางาน หรือพลังงาน หรือกําลังที่ปอนใหเคร่ืองจักรกล เน่ืองจากมีงาน หรือ

พลังงาน หรือกําลังบางสวน สูญเสียไปใน รูปพลังงานความรอน เน่ืองจากมีแรงเสียดทานในเคร่ืองจักร ดังใน 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร โดยทั่วไปจึงมีไมถึง 100% ซึ่งสามารถหาคาประสิทธิภาพไดจาก 



 

 

    = X100% 

 

เมื่อ  =  ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรกลหนวย % 

 WO = งานหรือพลังงานที่ไดจากเคร่ืองจักรกล หนวย จูล (J) 

 E i = งานหรือพลังงานที่ปอนใหแกเคร่ืองจักรกล หนวย จูล (J) 

คล่ืน (Waves) และสมบัติของคล่ืน  

 คลื่น (Wave)ตามคําจํากัดความ หมายถึง การรบกวน (disturbance) สภาวะสมดุลทางฟสิกส และการ 

รบกวนน้ันจะเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงออกไปยังอีกจุดหน่ึงไดตามเวลาที่ผานไป  

 7.1 การเคลื่อนที่ แบบคลื่น  

 คลื่นเปนการเคลื่อนที่ซึ่งพลังงานถูกถายทอดไปขางหนาไดโดยอนุภาคตัวกลางสั่นอยูที่ เดิม ใน

ชีวิตประจําวันเราจะสัมผัสกับคลื่นลักษณะตาง ๆ เชน ในขณะนักเรียนน่ังเรียนอยูในหองเรียน นักเรียนก็อาจจะ

กําลังสัมผัสกับคลื่นเสียง คลื่นแสง คลื่นวิทยุ คลื่นลมในทะเล คลื่นในเสนเชือก เปนตน การทําใหเกิดคลื่นไดงาย 

ๆ โดยการโยนกอนหินใหตกลงบนผิวนํ้า จะสังเกตเห็นวานํ้าจะ เคลื่อนที่เปนระรอกเปนวงขยายกวางออกไป

เร่ือย ๆ เรียกวา คลื่นผิวนํ้า 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.1 รูปคลื่นที่ผิวนํ้าที่เกิดจากการโยนกอนหินลงไปในสระ ที่มา: สารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ฉบับที่ 20 

7.2 ประเภทของคลื่น การจัดแบงประเภทของคลื่นขึ้นกับการใชหลักเกณฑที่แตกตางกัน ไดแก  

 7.2.1 การจําแนกคลื่นตามลักษณะของตัวกลาง ได 2 ประเภท ตังน้ี  

  1) คลื่นกล (Mechanical Wave )คลื่นกล คือการถายโอนพลังงานจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง 

โดยการเคลื่อนที่ไป ของคลื่นตองมีโมเลกุลหรืออนุภาคตัวกลางเปนตัวถายโอนพลังงาน จึงจะทําใหคลื่นแผ

ออกไปไดดังในคลื่นกลจะเดินทางและสงผานพลังงานโดยไมทําใหเกิดการเคลื่อนตําแหนงอยางถาวรของ 

อนุภาคตัวกลาง เพราะตัวกลางไมไดเคลื่อนที่แตจะสั่นไปมารอบจุดสมดุล เชน คลื่นเสียง คลื่นที่ ผิวนํ้า คลื่นใน

ลวดสปริง เปนตน 

  2) คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic waves)เปนคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไมอาศัยตัวกลาง 

สามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได เชน คลื่นแสง คลื่นวิทยุและโทรทัศน คลื่นไมโครเวฟ รังสีเอ็กซ รังสีแกมมา 

เปนตน 



 

7.2.2 การจําแนกคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลาง แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

 1) คลื่นตามขวาง (Transverse wave) เปนคลื่นที่เกิดจากการสั่นของอนุภาคตัวกลาง ทําใหเกิดการกระจัด

ในแนวต้ังฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เชน คลื่นในเสนเชือก คลื่นแมเหล็ก ไฟฟา  

 

 

 

 

 

 

 

     รูปที่ 7.2 คลื่นตามขวางในเสนเชือก 

 

 2) คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) เปนคลื่นที่เกิดจากการสั่นไปมาของอนุภาค ตัวกลาง ทําใหเกิดการ

กระจัดในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เชน คลื่นตามยาวในลวดสปริง คลื่นเสียง  

 

 

 

 

 

 

                                     รูปที่7.3 การเคลื่อนที่ของขดลวดขณะที่เกิดคลื่นในสปริง 

 7.2.3 จําแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น  

  1)  คลื่นดล (Pulse wave) เปนคลื่นที่เกิดจากแหลงกําเนิดถูกรบกวนเพียงคร้ังเดียว  

  2)  คลื่นตอเน่ือง (Continuous wave) เปนคลื่นที่เกิดจากแหลงกําเนิดลูกรบกวน 

 7.3  องคประกอบของคลื่น  

 คลื่นเกิดจากการถายทอดพลังงาน ซึ่งถาพิจารณาองคประกอบของคลื่นจะประกอบดวย สันคลื่น ทอง

คลื่น การกระจัด แอมพลิจูล ความยาวคลื่น คาบเวลา ความถี่คลื่น ดังรูปที่ 7.4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     รูปที่7.4 สวนประกอบของคลื่น 

  

 1)  สันคลื่น (Crest) เปนตําแหนงสูงสดของคลื่น หรือเปนตําแหนงที่มีการกระจัดสูงสุดใน ทางบวก 

ตําแหนงที่เปนสันคลื่น ไดแก จุด a และ C  

 2)  ทองคลื่น (Trough) เปนตําแหนงตํ่าสุดของคลื่น หรือเปนตําแหนงที่มีการกระจัดสูงสุด ในทางลบ 

ตําแหนงที่เปนทองคลื่น ไดแก จุด b และ d  

 3)  แอมพลิจูด (Amplitude : A) เปนระยะการกระจัดมากสุด ทั้งคาบวกและคาลบแอมพลิจูด ของคลื่น 

ไดแก ระยะ A  

 4)  ความยาวคลื่น (wavelength : X) เปนความยาวของคลื่นหน่ึงลูกมีคาเทากับระยะระหวาง สันคลื่นหรือ

ทองคลื่นที่อยูกัดกัน ความยาวคลื่นแทนดวยสัญลักษณ X มีหนวยเปนเมตร (m) คือ  

 5)  ความถี่ (frequency :f) หมายถึง จํานวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผานตําแหนงใด ๆ ในหน่ึง หนวยเวลา แทน

ดวยสัญลักษณ f มีหนวยเปนรอบตอวินาที หรือเฮิรตซ (Hz)ความถี่ของคลื่นขึ้นอยูกับการสั่นของแหลงกําเนิด ถา

แหลงกําเนิดคลื่นมีความเร็วใน การสั่นมาก ความถี่ของคลื่นจะสูง แตถาความเร็วในการสั่นชาความถี่ของคลื่นจะ

ตํ่า  

 6)  คาบ (period : T) หมายถึง ชวงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผานตําแหนงใด ๆ ครบหน่ึงลูกคลื่น แทนดวย

สัญลักษณ T มีหนวยเปนวินาที (ร)  

 7)  อัตราเร็วของคลื่น (wave speed : y) หมายถึง ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ไดใน 1 หนวย เวลา ใช

สัญลักษณ V หนวยเปน เมตร/วินาที 

7.4 สมบัติของคลื่น  

 คลื่นทุกชนิดมีสมบัติ ดังน้ี  

 7.4.1 การสะทอน (Reflection)เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงปลายสุดของตัวกลางเดิมหรือไปถึงแนวรอยตอ

ระหวาง ตัวกลางน้ันกับตัวกลางใหม คลื่นจะสะทอนกลับมายังตัวกลางเดิม เรียกวาการสะทอนของคลื่น 

(Reflection) ดัง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่ 7..7 การสะทอนกลับของคลื่นในเสนเชือก 

 จากรูป7.7 คลื่นในเสนเชือกเคลื่อนที่เขาใชกันสิ่งกีดขวาง คลื่นสะทอนกลับในทิศทาง ตรงขาม โดยคลื่น

ที่เคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางเรียกวา คลื่นตกกระทบ และคลื่นที่สะทอน ออกมาเรียกวา คลื่นสะทอน เปน

สมบัติการสะทอนของคลื่นและตองเปนไปตามกฎการสะทอน ของคลื่น ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปที่ 7.4.1การสะทอนกลับของคลื่น 

 

 

กฎการสะทอนคลื่น  

 1.  มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอนเสมอ  

 2.  รังสีตกกระทบ เสนปกติ รังสีสะทอน อยูในระนาบเดียวกัน ผลของการสะทอนของคลื่นที่ควรทราบ 

คือ  

  1.  ความถี่ของคลื่นสะทอนมีคาเทากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ  

  2.  อัตราเร็วและความยาวคลื่นของคลื่นสะทอนมีคาเทากับอัตราเร็วและความยาวคลื่น ของคลื่น

  ตกกระทบ  

  3.  ถาการสะทอนไมสูญเสียพลังงาน จะไดแอมพลิจูดของคลื่นสะทอนมีคาเทากับ แอมพลิจูด

ของคลื่นตกกระทบการนําคุณสมบัติการสะทอนของคลื่นมาประยุกตใชการอัลตราซาวหัวใจ cardiac ultrasound 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.4.2 เคร่ืองอัลตราซาวด http://psuheartcenter.blogspot.com/2010/11/heart-check.html 

 เคร่ืองอัลตราซาวดหัวใจ ใชหลักการสะทอนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งจะสง ผานผนังทรวงอกไป

ถึงหัวใจโดยหัวตรวจชนิดพิเศษ เมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผานอวัยวะตาง ๆ จะเกิดสัญญาณสะทอนกลับ ซึ่ง

แตกตางกันระหวาง นํ้า เน้ือเยื่อ คอมพิวเตอรจะนําเอาสัญญาณ เหลาน้ีมาสรางภาพ ดังน้ันภาพที่เห็นก็คือหัวใจ

ของผูปวย  

 2. การหาความถึกของทะเล การหาฝูงปลา การตรวจจับเรือดําใน หรือวัตถุที่จมอยูใตนํ้า โดยสง

สัญญาณเสียงโซนารออกไป แลวจับเวลาที่สัญญาณเสียงสะทอนกลับมา แลวจึงนํามา คํานวณหาความถึกของ

ทะเลเคร่ืองโซนาร (sonar) ยอมาจาก sound navigation and ranging เปนเคร่ืองมือ อิเล็กทรอนิกส สําหรับ

ตรวจหาวัตถุใตนํ้า มีหลักการทํางานทํานองเดียวกับเคร่ืองเรดารแตโซนาร ใชคลื่นเสียง (เรดารใชคลื่น

แมเหล็กไฟฟา) และตองใชในนํ้า แทนที่จะใชในอากาศ เชน เรดาร เคร่ืองโซนารอาจใชคนหาเรือดํานํ้า หา

ตําแหนงของเรือที่จมในทะเล หาฝูงปลาและความถึกของทองทะเล  

 3.  การสํารวจทางธรณีวิทยาการสะทอนของเสียงยังถูกนํามาใชประโยชนในการสํารวจ เกี่ยวกับลักษณะ

ของชั้นหินที่อยูใตดินโดยการจับเวลาที่เสียงสะทอนจากชั้นหิน แลวนํามาวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงโครงสราง

ของชั้นหิน ซึ่งจะบอกถึงทรัพยากรที่อาจมีอยูในหินน้ัน ๆ ตัวอยางเชนการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนในทะเล  

 4.  การออกแบบอาคารตาง ๆ เพื่อไมใหเกิดเสียงกอง โดยพิจารณาจากขนาด รูปราง และชนิดของวัสดุที่

ใชทําผิวสะทอน เชน การออกแบบ Concert Hall เพื่อสุนทรียภาพในการ รับฟงของผูชม 

7.4.2 การหักเห (Refraction)  

 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผานตัวกลางเดียวกันซึ่งมีความหนาแนนเทากัน ความเร็วของคลื่น จะมีคาคงที่ แตเมื่อ

คลื่นเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิดกัน ความเร็วของคลื่นจะเปลี่ยนไปเสมอ แตความถี่คลื่นยังเทาเดิม 

ปรากฏการณที่คลื่นเคลื่อนที่ผานตัวกลางตางชนิดกัน แลวทําใหความเร็ว ของคลื่นเปลี่ยนไป เราเรียกวา การหัก

เหของคลื่น (Refraction) เชน การเคลื่อนที่ของคลื่นจาก นํ้าลึกสูนาต้ืน ดังรูปที่ 9.10 

 

http://psuheartcenter.blogspot.com/2010/11/heart-check.html


 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 7.4.2 แสดงการหักเหของคลื่นน้ํา เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ําลึกสูน้ําต้ืน 

7.4.3 กฎการหักเหของแสง  

 1.  รังสีตกกระทบ เสนแนวฉาก และรังสีหักเห อยูในระนาบเดียวกัน  

 2.  สําหรับตัวกลางคูหน่ึง ๆ อัตราสวนระหวางคา sin ของมุมตกกระทบ ในตัวกลางหน่ึงกับคา sin ของ

มุมหักเหในอีกตัวกลางหน่ึง มีคาคงที่เสมอ ผลจากการหักเหของคลื่นคือ  

 1.  ปรากฏการณที่เกิดจากการหักเหของเสียงในอากาศ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน ในตอนกลางวัน

เราเห็นฟาแลบแตไมไดยินเสียงทั้งที่ความจริงจะตองมีเสียง สามารถอธิบาย ไดดวยหลักการหักเหเสียงในอากาศ

ในตอนกลางวันอากาศที่สูงขึ้นไปจะมีอุณหภูมิตํ่ากวาบริเวณ ใกลพื้น ทําใหเสียงจากฟาแลบที่ลงมา มีมุมหักเห

โตกวามุมตกกระทบ เมื่อหักเหหลายคร้ัง ทําให เกิดการสะทอนกลับหมดกลับขึ้นไป จึงไมมีเสียงมาถึงผูฟงที่อยู

บนพื้น  

 2.  ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดสอง ผานละอองนํ้าใน

อากาศ ทําใหแสงสีตางๆ เกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเปนแถบสีตาง ๆ ปรากฏขึ้น บนทองฟา รุงปฐมภูมิจะ

ประกอบดวยสีมวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยมี สีมวงอยูชั้นในสุดและสีแดงอยูชั้นนอกสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     รูปที่ 7.4.3 การหักเหของแสง 

     http://th.wikipedia.org/wiki/ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/


 

 3. การหักเหของแสงทําใหเรามองเห็นภาพของวัตถุอันหน่ึงที่จมอยูกนสระนํ้าอยูต้ืนกวา ความเปนจริง ที่

เปนเชนน้ีก็เพราะแสงจากกนสระนํ้าจะหักเห เมื่อเดินทางจากนํ้าสูอากาศ ทั้งน้ี เพราะความเร็วของแสงที่เดินทาง

ในอากาศเร็วกวาเดินทางในน้ี จึงทําใหแสงชวงที่ออกจากนา สูอากาศหักเหออกจากเสนปกติ จึงทําใหเห็นภาพ

ของวัตถุอยูต้ืนกวาความเปนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 7.7.4.4 การหักเหของแสงทําใหมองวัตถุที่อยูใตนํ้าแตกตางจากสภาพจริง  

 http://nokkrajab.blogspot.eom/2010/01/7.html 

 

4. เมื่อจุมหลอดดูดลงไปในนํ้าที่บรรจุอยูในถวยแกวจึงมองดูเหมือนกับวาหลอดดูด สวนที่จมอยูในนํ้าหัก

งอ มีขนาดใหญกวาสวนที่อยูเหนือนํ้าและปลายลางสุดของหลอดดูดสูงขึ้น มาจากกนแกว ที่เปนเชนน้ี

เพราะแสงจากหลอดดูดเกิดการหักเห ขณะเดินทางผานนํ้าผานแกว และผานอากาศมาเขาตาของเรา 

 

7.5.1. การแทรกสอด (Interference)  

 เมื่อแหลงกําเนิดคลื่นตอเน่ือง 2 แหลง มีความถี่เทากัน เฟสตรงกัน และอยูหางกัน เปนระยะทาง d เมื่อ

แหลงกําเนิดทั้งสองทําใหเกิดคลื่น จะเกิดการซอนทับกันของคลื่น เรียก ปรากฏการณน้ีวา การแทรกสอดของ

คลื่น (Interference)การแทรกสอดของคลื่น ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ คือ  

 1)  การแทรกสอดแบบเสริมกัน เปนการซอนทับกันของคลื่นบริเวณที่เปนสันคลื่นกับ สันคลื่น หรือการ

ซอนทับกันของบริเวณที่เปนทองคลื่นกับทองคลื่น คลื่นลัพธที่เกิดขึ้นทําให สันคลื่นสูงกวาเดิม หรือทองคลื่นลึก

กวาเดิม  

 2)  การแทรกสอดแบบหักลางกัน เปนการซอนทับกันของสวนทองคลื่นกับสวนที่เปนสันคลื่น ทําใหเกิด

การหักลางกับคลื่นลัพธที่เกิดขึ้น ทําใหสันคลื่นตํ่ากวาเดิมหรือ ทองคลื่นต้ืนกวาเดิมแหลงกําเนิดอาพันธ  

 

 

 

http://nokkrajab.blogspot.eom/2010/01/7.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที่7.5.1 การแทรกสอดของคลื่นนํ้า 

 

7.5.2 การเลี้ยวเบนของคลื่น (Diffraction)  

 เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง คลื่นสวนที่กระทบสิ่งกีดขวางจะสะทอนกลับ สวนคลื่นที่ผานไปได

จะแผจากขอบของสิ่งกีดขวางไปจนถึงดานหลังสิ่งกีดขวาง ลักษณะน้ีเรียกวา การเลี้ยวเบนของคลื่น (Diffraction) 

ซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 7.5.2 

 
    รูปที่7.5.2 การเลี้ยวเบนของคลื่น 

 

 คลื่นที่เกิดการเลี้ยวเบนจะมีหนาคลื่นมีลักษณะเปนคร่ึงวงกลมไมวาคลื่นจากแหลงกําเนิด จะเปนคลื่น

หนาตรงหรือคลื่นหนาวงกลม ความยาวคลื่นและความถี่คลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบน จะเทากับความยาวคลื่นและ

ความถี่คลื่นเดิมแตแอมพลิจูดของคลื่นจะลดลง  

 1) การเลี้ยวเบนของคลื่นเมื่อผานชองแคบ  

  1.1 ความกวางของชองแคบ (สลิต) เทากับหรือนอยกวาความยาวคลื่น การเลี้ยวเบนจะเกิดขึ้นได

ดี คลื่นที่เคลื่อนที่แผออกไปดานหลังสิ่งกีดขวางจะมีลักษณะเปนวงกลม ดังรูปที่ 9.17 ก.  

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 7.7.5.3 การเลี้ยวเบนของคลื่นเมื่อผานชองแคบ 

  

 1.2 ถาสิ่งกีดขวางมีสลิตสองชองโดยแตละชองของสลิตแคบมาก สลิตทั้งสอง จะเปนเสมือน

แหลงกําเนิดคลื่นวงกลม จึงเกิดการแทรกสอดของคลื่น ที่เกิดจากสลิตทั้งสอง นับไดวาเปนการแทรกสอดที่เกิด

จากการเลี้ยวเบน ดังรูป7.17 ข.  

 2. ผลของการเลี้ยวแบนของคลื่น  

 2.1  คลื่นเสียงสามารถเลี้ยวเบนผานสิ่งกีดขวางทึบ ที่เปนมุมหรือชองเล็ก ๆ ได เหมือนกับคลื่นอ่ืน ๆ ใน

ชีวิตประจําวันที่เราพบเกี่ยวกับปรากฏการณเลี้ยวเบน ไดแก การไดยิน เสียงแตรรถออมผานมุมตึก ทําใหผูฟงที่

อยูอีกดานหน่ึงไดยิน หรือเสียงลอดชองจากหองหน่ึง ไปยังอีกหองหน่ึง เปนตน  

 2.2  เคร่ือง X-ray Diffractometer (XRD) เปนเคร่ืองมือที่ใชในการตรวจพิสูจน เอกลักษณที่ไม1ทําลาย

สารตัวอยาง โดยใชหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซที่ตกกระทบหนาผลึก ของสารตัวอยางที่มุมตาง ๆ กัน ผลการ

วิเคราะหที่ไดจะถกนําไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลมาตรฐานเพื่อระบุวัฏภาคองคประกอบของสารตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุป 

งาน หมายถึง ผลคูณระหวางขนาดของแรงกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปไดตามแนวแรง W = FS เมื่อ w = งาน; 

F = แรง ; S = ระยะทาง (การกระจัด)  

 งานที่เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุแนวแรงทํามุมใด ๆ (0) กับแนวการเคลื่อนที่ 

   W = F .cos α. S   

งานที่เกิดจากแรงกระทําตอวัตถุแนวแรงทํามุมฉากกับแนวการเคลื่อนที่ 

   W = F .cos 90o . S    =  0  

งานเน่ืองจากแรงเสียดทาน 

   งานลัพธ (W) =(F - fK)s ; fK = แรงเสียดทาน   

งานเน่ืองจากการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ 

   W   = mgh 

 พลังงาน หมายถึง ความสามารถที่จะทํางานได วัตถุใดสามารถทํางานได แสดงวาวัตถุใน มีพลังงาน 

หนวยของพลังงาน มีหนวยเปนจูล (Joule ; J)  

 พลังงานศักย หมายถึง พลังงานที่สะสมอยูในวัตถุ ทําใหวัตถุพรอมที่จะทํางานได พลังงานศักยโนมถวง

 Ep = mgh  

 พลังงานศักยยืดหยุน พลังงานจลน 

 กฏการอนุรักษาพลังงานกลของวัตลุ กลาววา พลังงานกลของวัตลุ ณ ตําแหนงตาง ๆ จะมีเคร่ืองกล 

หมายถึง อุปกรณที่ใชนํามาอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราสวนระหวาง

งาน หรือพลังงาน หรือกําลังที่ไดจากเคร่ืองจักรกล กับงาน หรือพลังงาน หรือกําลัง ทีปอนใหแกเคร่ืองจักรกลน้ัน

ตามลําดับ 

 การแบงคลื่นออกเปนประเภทตามลักษณะของตัวกลาง ได 2 ประเภท ดังน้ี  

 1.  คลื่นกล คลื่นที่ตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เชน คลื่นเสียง คลื่นนํ้า คลื่นใน ลวดสปริง เปนดน

 2.  คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นที่ไมตองอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เชน คลื่นแสง คลื่นวิทยุ คลื่น

โทรทัศน คลื่นรังสีเอกซ เปนตน  

 การจําแนกประเภทของคลื่นตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาค ตัวกลาง แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว องคประกอบของคลื่น สันคลื่น ไดแก สวนที่เปนยอดของคลื่น ทองคลื่น ไดแก 

สวนที่การกระจัดของคลื่นเคลื่อนที่ลงมาตาสุด แอมพลิจูดของคลื่น เปนความสูงของคลื่นจากแนวสมดุล ถึง

จุดสูงสุด เขียนแทนดวย A ความยาวคลื่น เขียนแทนดวยสัญลักษณ X หนวยเปน เมตร  

  

 

 



 

 

 

คาบ ของคลื่น หมายถึง ชวงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ได 1 ความยาวคลื่น ใชสัญลักษณ T หนวย เปนวินาที ความถี่

ของคลื่น หมายถึง จํานวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผานชุด ๆ หน่ึงในเวลา 1 วินาที อัตราเร็วของคลื่น หมายถึง ระยะทางที่

คลื่นเคลื่อนที่ไดใน 1 หนวยเวลา ใชสัญลักษณ V หนวยเปน เมตร/วินาทีสมบัติของคลื่น มีดังน้ี 

 1.  การสะทอนของคลื่น  

 2.  การหักเหของคลื่น  

 3. การแทรกสอดของคลื่น  

 4. การเลี้ยวเบนของคลื่น  

 การนําสมบัติของคลื่นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เชน เคร่ืองโซนาร (sonar) เคร่ือง อัลตราซาวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.  ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัต+ิดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  1-2) 

 

1.ใบงานหนวยที่7 

2.แบบฝกหัดหนวยที่7 

3.กิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  2) 

 

เพื่อนําความรูไปพัฒนาใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรและเกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํารายวิชา  

วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนหนวยที่7 เร่ืองงาน 

กําลัง พลังงาน คลื่น 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่ 6  

และขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.ผูสอนใหผูเรียนแปลความหมายของ  

 

2.  ข้ันใหความรู (100นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  

หนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่นในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม หนวย

ที่7 

 

2.ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตามที่เหมาะสมกับ

สภาพองคกรตามที่ไดศึกษาจากบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (30นาที ) 

1.ผู เ รียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนหนวยที่7 

เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียน

ของหนวยเรียนที่6และการใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรม 

3.ผูเรียนแปลความหมายของวิทยาศาสตรและการ

เคลื่อนที่ของงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (100 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน  หนวย

หนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่นในวิชา 

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรมหนวยที่4 

 

2.ผู เรียนและผูสอนรวมกันสรุปความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม ตามที่ไดศึกษาจาก  

บทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 200นาที ) 

      1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมทายหนวยที่7 เร่ือง

งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 
      2  ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยหนวยที่7 เร่ืองงาน 

กําลัง พลังงาน คลื่น 
     3.  ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

หรือแหลงความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2 .ผูสอนใหผู เ รียนทํ ากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูสอนใหผู เรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและ

แบบทดสอบหลังเรียน ดวยความซื่อสัตย แลวนํา

คะแนนที่ไดบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยอินเตอรเน็ต ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

(รวม 360 นาที หรือ 6คาบเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช (200นาที ) 

       1.ผูสอนใหผูเรียนทําใบงานหนวยหนวยที่7 เร่ือง

งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 
       2.ผูเรียนทําแบบฝกหัดหนวยหนวยที่7 เร่ืองงาน 

กําลัง พลังงาน คลื่น 
      3. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง

ความรูตางๆ 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (30นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

       2.ผูเรียนทํากิจกรรม ผูเรียนทํากิจกรรม บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ผูเรียนสลับกันตรวจกิจกรรมและแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยความซื่อสัตย  แลวนําคะแนนที่ได

บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน 

4 .ผู เ รียนศึ กษา เพิ่ม เ ติมนอกหอง เ รียน  ดวย 

อินเตอรเน็ตของวิทยาลัยที่จัดทําขึ้น    

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยหนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่4และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

          ขณะเรียน 

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอนหนวยหนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

                    2.ปฏิบัติตามแบบฝกหัดหนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 
 

                   3.ซักถามขอสงสยัระหวางการเรียนการสอนรวมกันสรุปหนวยที่7 เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

 

 หลังเรียน 

 ปฏิบัติตามกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คําถาม 

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. งาน กําลัง พลังงาน คลื่น หมายถึง 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ยกตัวอยางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ได งาน กําลัง พลังงาน คลื่นมา 5 ตัวอยาง 

  

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

          ใบงาน  แบบฝกหัดหนวยที่ 7เร่ือง  งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

4.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

5.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 



 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

 

             ปฏิบัติตามกระบวนการเร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

 

 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

 

ความสอดคลอง 

งาน พลังงานและกําลัง คลื่น ที่จัดทําขึ้นไดทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเกี่ยวกับงาน พลังงานและกําลัง  

ทําใหผูเรียนสามารถนําไประยุกตใชในการเรียน  การทํางาน  และสามารถหารายไดระหวางการเรียนการสอน

ชวยเหลือผูปกครองไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 สื่อสิ่งพิมพ 

             1.เอกสารประกอบการสอนวิชา  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม (ใชประกอบการ

เรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

             2.ใบความรู (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2 

3.ใบงานหนวยที7่(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1) 

4.แบบฝกหัดหนวยที่7(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2) 

              5.กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 

3) 

              6แบบประเมินผลงานตามใบงาน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

7.แบบเฉลยกิจกรรมการเรียนรู (ใชประกอบในขั้นสรุปและประเมินผลขอที่1-2) 

8.แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1-2) 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

             รูปภาพ   เร่ือง งาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

        

 

สื่อของจริง 

งาน กําลัง พลังงาน คลื่น(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แหลงการเรียนรู 

 

     ในสถานศึกษา 

1.หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 

                           2.หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

 

    นอกสถานศึกษา 

                           ผูประกอบการ  สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น 

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย   ดานการพูด  การอาน  การเขียน และการฝกปฏิบัติตนทาง

สังคมดานการเตรียมความพรอม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู 

2.บูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร วิชาชีพพื้นฐานสายชางอุตสาหกรรม 

              3.บูรณาการกับวิชา วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลการเรียนรู 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู 
 

 กอนเรียน 

                            ศึกษาหาความรูกอนการเรียนการสอน 

   

 

            ขณะเรียน 

                           1. ตรวจใบงานหนวยที่ 7 

2. ตรวจแบบฝกหัดหนวยที่ 7 

                           3.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

ตรวจกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

                          ใบงาน   แบบฝกหัดหนวยที่7เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน คลื่น 

 

 

 
 



 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก ได 

1.วิธีการประเมิน                       :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                                :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน             อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก จะได  2  

คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  อธิบายตัวอยางการคํานวณการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก ไดจะได 

2 คะแนน 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน         :   ยกตัวอยางของการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก จะได  2  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3     

1.วิธีการประเมิน                     :                

2.เคร่ืองมือ                              :               

       3.เกณฑการใหคะแนน           :     

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4     

1.วิธีการประเมิน                      :                

2.เคร่ืองมือ                         :                

3.เกณฑการใหคะแนน           :        
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5    

1.วิธีการประเมิน                     :               

2.เคร่ืองมือ                        :              

3.เกณฑการใหคะแนน            :  

 



 

 

ใบงานหนวยที่.7 

เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

 

1.   เหตุการณตอไปน้ีเกิดงานหรือ ไมเพราะเหตุใด 

เหตุการณ เกิด ไมเกิด เพราะเหตุใด 
 

1. รัฐนนท เตะลูกฟุตบอลเขาประตู 
 

  

  

 
 2. รัฐภูมิ ยกของขึ้นวางบนทายรถบรรทุก 

   

3. จันจิรา ชวยครูถือซองบรรจุขอสอบไปที่

หองเรียนซึ่งอยูชั้นเดียวกัน 

   

4. ลักษณา ห้ิวกระเปาโนตบุคเดินขึ้น 

สะพานลอย 

   

5. อัญชุลี เข็นครกขึ้นภูเขา    

2. จงอธิบายกฎการทรงพลังงาน    

3. ความหมายของพลังงานกลาวไดวาอยางไร 

  

4. พลังงานแบงออกไดกี่ลักษณะอะไรบาง 

  

 



 

 

แบบฝกหัดหนวยที่7 

 เร่ือง งานกําลัง พลังงาน คล่ืน 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ปริมาณของงานขึ้นอยูกับขอใด 

    ก. ขนาดของแรง 

    ข. ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางแนวแรง  

    ค. ทิศทางการเคลื่อนที่  

   ง. ถูกทุกขอ 

2. เมื่อนักเรียนผลักตูใหเคลื่อนที่ตามพื้นที่หองดวยแรง 15 นิวตัน ตูเคลื่อนที่ไปตาแนวแรง เปนระยะทาง 4

เมตร มีงานเกิดขึ้นเทาไร 

   ก. 40 จูล     ค. 60 จุล 

   ข. 50 จูล    ง. 70 จุล 

3.  วัตลุมวล 30 กิโลกรัม อยูสูงจากพื้น 5 เมตร คาพลังงานศักยเปนเทาใด (ใชคา g = 10 m/s2) 

   ก. 1,500 จูล    ข. 1,800 จูล  

   ค. 1,000 จูล    ง. 2,000 จูล 

4.  นายเอกซ ออกแรงผลักโตะแตโตะไมเคลื่อนที่ ขอใดกลาวไดถูกตอง 

   ก. เกิดงานเพราะนายเอกซออกแรง ข. ไม1เกิดงานเพราะระยะทางเปนศูนย 

   ค. เกิดงานเพราะมีการกระทํา  ง. ไม1เกิดงานเพราะไมมีแรงและระยะทาง 

5.  จากรูป เปนกราฟระหวางแรงกับระยะทางที่วัตลุเคลื่อนที่ งานทั้งหมดที่กระทําในชวง ระยะทางการ

เคลื่อนที่จาก 0 ถึง 6 เซนติเมตร จะมีขนาดเทาใด 

    ก. 0.275   จูล  

    ข. 0.59   จูล  

    ค. 0.135  จูล  

   ง. 0.075  จูล 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.  คลื่นผิวนํ้ากําลังเคลื่อนที่ไปบนผิวนํ้า สังเกตไดในเวลา 1 วินาที เปนยอดคลื่นเคลื่อนที่ไปได ระยะทาง 

100 เซนติเมตร ขณะที่ผิวนํ้าเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวด่ิงไดครบ 5 รอบ จากขอมูล สรุปไดวา 

1.  ความยาวคลื่นของคลื่นนํ้าเปน 20 เซนติเมตร 

2.  ความถี่ของคลื่นนา เปน 5 รอบ/วินาที 

3.   ความเร็วของคลื่นนา เปน 100 เซนติเมตร/วินาที  

ขอที่ถูก คือ 

      ก. ขอ 1     ข. ขอ 2 

      ค. ขอ 1, 2, 3     ง. ขอ 2, 3  

 

7.  กระทุมนํ้าใหกระเพื่อมดวยความถี่  25 คร้ังตอวินาที อยางสม่ําเสมอสันคลื่น2 ลูกที่อยู ถัดกันจะเคลื่อนที่

มาถึงตําแหนงหน่ึงในเวลาที่หางกันกี่วินาที 

    ก. 0.04      ข. 0.02 

    ค. 0.4      ง. 0.2 

 

8.  ขอใดตอไปน้ีเปนการใชประโยชนจากการสะทอนที่ผิวพาราโบลา 

   ก. จานพาราโบลาสงสัญญาณของสถานีวิทยุโทรทัศน  

   ข. จานรับสัญญาณจากดาวเทียม  

   ค. ไฟสองทางหนารถยนต  

   ง. ถูกทุกขอ 

 

9.  คลื่นชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น 9,000 รอบตอนาที คลื่นน้ีมีความถี่เทาไร 

   ก. 50 เฮิรตซ     ข. 100 เฮิรตซ 

   ค. 150 เฮิรตซ     ง. 300 เฮิรตซ 

 

10.  คลื่นชนิดหน่ึงมีความยาวคลื่น 3 เมตร เกิดการสั่น 10 คร้ังตอวินาที คลื่นน้ีมีความเร็วเทาไร 

   ก. 10 เมตร/วินาที    ข. 20 เมตร/วินาที 

   ค. 30 เมตร/วินาที    ง. 40 เมตร/วินาที 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แต

ขาดการประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น         

                1  คะแนน     =  เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ 

3.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 

 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 2  คะแนน     =  สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

 1  คะแนน     =  สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

4.  ความสนใจของผูฟง 

 3  คะแนน     =  ผูฟงมากกวารอยละ 90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 2  คะแนน     =  ผูฟงรอยละ 70-90  สนใจ และใหความรวมมือ 

 1  คะแนน     =  ผูฟงนอยกวารอยละ 70  สนใจ และใหความรวมมือ 



 

แบบประเมินกระบวนการทํางาน 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

                     อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                                     การจัดเตรียมสถานที่ 

 1  คะแนน  =  กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

    2  คะแนน  =  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน  =  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

2  คะแนน  =  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรับปรุงงาน 

1 คะแนน  =  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวม ปรึกษาหารือและปรับปรุงงาน 

 



 

 

เฉลยใบงานหนวยที่.7 

เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน 

คําชี้แจง จงเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณ ถูกตอง  

 

1.   เหตุการณตอไปน้ีเกิดงานหรือ ไมเพราะเหตุใด 

เหตุการณ เกิด ไมเกิด เพราะเหตุใด 
 

1. รัฐนนท เตะลูกฟุตบอลเขาประตู 
 

  

 ขาดระยะทางมีแคแรง 

 
 2. รัฐภูมิ ยกของขึ้นวางบนทายรถบรรทุก 

  มีทั้งแรงและระยะทาง 

3. จันจิรา ชวยครูถือซองบรรจุขอสอบไปที่

หองเรียนซึ่งอยูชั้นเดียวกัน 

  มีทั้งแรงและระยะทาง 

4. ลักษณา ห้ิวกระเปาโนตบุคเดินขึ้น 

สะพานลอย 

  มีทั้งแรงและระยะทาง 

5. อัญชุลี เข็นครกขึ้นภูเขา   มีทั้งแรงและระยะทาง 

2. จงอธิบายกฎการทรงพลังงาน  

 พลังงานไมมีการสูญหาย มีเพียงแคเปลี่ยนรูปไปเปนอยางอ่ืน " พลังงานที่ เรามักจะกลาวถึง 

ยกตัวอยางไดเชน พลังงานจลน พลังงานศักย งานที่เกิดจากแรงโนมถวงของโลก งานที่เกิดจากเราผลักวัตถุ 

งานที่เกิดจากแรงเสียดทาน บางคร้ังอาจรวมถึง ความรอนดวย เปนตน  

 ถึงตอนน้ีหลายคนอาจต้ังคําถามวา ทําไมใชคําวา งาน เชนงานเน่ืองจากแรงเสียดทาน แตบางคร้ังใช

คําวาพลังงาน เชนพลังงานศักย ในที่น้ีขอใหสังเกตหนวย โดยที่หนวยตองเปน จูล ชื่อที่ใชเรียกจะเปนอะไร

ก็ตามขอใหสังเกต หนวย ที่เรียกใชเปน จูล แลวหละก็ เราสามารถนํากฎทรงพลังงานมาประยุกตใชงานได 

 ขอตกลง คือวา จะเปนงานอะไรก็ตาม จะขอสรุปใหมีเพียงสองประเภทคือ งานเน่ืองจากพลังงาน

จลนและงานเน่ืองจากแรงภายนอกที่ระบบไดรับ  



 

3. ความหมายของพลังงานกลาวไดวาอยางไร 

 พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถที่จะทํางานได วัตถุใดสามารถทํางานได แสดงวาวัตถุน้ันมี

พลังงาน หนวยของพลังงาน มีหนวยเปนจูล (Joule ; J) เชนเดียวกับงาน และเปนปริมาณสเกลลาวัตถุที่อยูสูง

จากพื้นโลก สปริงที่ถูกอัดหรือถูกยืด แกสที่ลูกอัดในลัง เหลาน้ีลวนเปนตัวอยาง ของวัตถุที่มีพลังงานอยูในตัว

พรอมที่จะทํางานได ทํานองเดียวกันคนกําลังว่ิง รถกําลังเคลื่อนที่ ลูกปนกําลังเคลื่อนที่ เหลาน้ีลวนเปนตัวอยาง

ของวัตถุที่มีพลังงานและกําลังทํางานใหปรากฏ  

 

 

4. พลังงานแบงออกไดกี่ลักษณะอะไรบาง 

 พลังงานแบงออกตามลักษณะที่เห็นไดชัดเจน 6 ลักษณะ ซึ่งไดแก  

 1.  พลังงานกล (Mechanical Energy)  

 2.  พลังงานความรอน (Thermal Energy)  

 3.  พลังงานเคมี (Chemical Energy)  

 4.  พลังงานจากการแผรังสี (Radiant Energy)  

 5.  พลังงานไฟฟา (Electrical Energy)  

 6.  พลังงานนิวเคลียร (Nuclear Energy) ฯลฯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่7 

เร่ืองงาน กําลัง พลังงาน 

1. ปริมาณของงานขึ้นอยูกับขอใด 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

2. เมื่อนักเรียนผลักตูใหเคลื่อนที่ตามพื้นที่หองดวยแรง 15 นิวตัน ตูเคลื่อนที่ไปตาแนวแรง เปนระยะทาง 4เมตร 

มีงานเกิดขึ้นเทาไร 

ตอบ ก. 40 จูล   

3.  วัตลุมวล 30 กิโลกรัม อยูสูงจากพื้น 5 เมตร คาพลังงานศักยเปนเทาใด (ใชคา g = 10 m/s2) 

ตอบ ข. 1,800 จูล 

4.  นายเอกซ ออกแรงผลักโตะแตโตะไมเคลื่อนที่ ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ตอบ ค . เกิดงานเพราะมีการกระทํา 

5.  จากรูป เปนกราฟระหวางแรงกับระยะทางที่วัตลุเคลื่อนที่ งานทั้งหมดที่กระทําในชวง ระยะทางการเคลื่อนที่

จาก 0 ถึง 6 เซนติเมตร จะมีขนาดเทาใด 

ตอบ ข. 0.59  จูล 

7.  คลื่นผิวนํ้ากําลังเคลื่อนที่ไปบนผิวนํ้า สังเกตไดในเวลา 1 วินาที เปนยอดคลื่นเคลื่อนที่ไปได ระยะทาง 100 

เซนติเมตร ขณะที่ผิวนํ้าเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวด่ิงไดครบ 5 รอบ จากขอมูล 

ตอบ ค. ขอ 1, 2, 3   

8.  กระทุมนํ้าใหกระเพื่อมดวยความถี่  25 คร้ังตอวินาที อยางสม่ําเสมอ สันคลื่น 2 ลูกที่อยู ถัดกันจะ

เคลื่อนที่มาถึงตําแหนงหน่ึงในเวลาที่หางกันกี่วินาที 

ตอบ ค. 0.4    วินาที 

9.  ขอใดตอไปน้ีเปนการใชประโยชนจากการสะทอนที่ผิวพาราโบลา 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 
10.  คลื่นชนิดหน่ึงเกิดจากการสั่น 9,000 รอบตอนาที คลื่นน้ีมีความถี่เทาไร 

ตอบ ข. 100 เฮิรตซ 

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอนหนวยที ่7  

เร่ือง การงาน กําลัง พลังงาน 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

        1.นักเรียนสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกันปฏิบัติ

ใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

 2.นักเรียนกระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

        3.นักเรียนแกสมการงาน กําลัง พลังงาน 
 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 
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