
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง     ปฐมนิเทศรายวิชา                       เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 

1. สาระส าคัญ 
 ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
รหัส ว32101 เนื้อหาสาระเน้นความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง 
แรงและการเคลื่อนที่ สนามของแรงตามธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการ
สืบเสาะหาความรู้สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนในเนื้อหาที่ยาก
ขึ้นต่อไป การทราบ ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา ผลการ
เรียนรู้วิธีการเรียน รูปแบบและเกณฑ์ในการวัดผล
ประเมินผลล่วงหน้า ท าให้นักเรียนมีการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากนักเรียน
ได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นวิธีการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครู ย่อมท าให้การเรียน
การสอนและผลการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดได้ 

2. จุดประสงค์ 
1. เพ่ือท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างครูกับนักเรียน 
2. เพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียน เรื่องคะแนน 
เวลาเรียน ระเบียบปฏิบัติ และกติกาในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
3. เพ่ือให้นักเรียนทราบข้อปฏิบัติ และข้อควร
ระวังในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมตัว
ล่วงหน้า และพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาในชั่วโมง
ต่อไป 

3. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 การเคลื่อนทีแ่ละแรง 
หน่วยที่ 2 แรงในธรรมชาติ 
หน่วยที่ 3 พลังงาน 
หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของคลื่นกล 
หน่วยที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
1. แบบฟอร์มแนะน าตนเองของนักเรียน 
2. กลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่ม วิทยาศาสตร์
กายภาพปี64 
3. กลุ่ม Line วิทยาศาสตร์กายภาพปี64   

 
5. เครื่องมือการสอนคิด 
KWL,  Mind Mapping, Ranking, SIX Thinking Hats, OPV, PMI, Compare & Contrast, CAF, 
Cause and Effect และ Diagram 
 
 



6. กิจกรรมการเรียนรู้ 7.สื่อ 8.วิธีวัดผล 

ขั้นตอนกิจกรรม 1. ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายวิชา   
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2  
2. แบบฟอร์ม
แนะน าตนเองของ
นักเรียน 
4. power point 
เรื่อง เครื่องมือช่วย
คิด Thinking 
School 
 

1. วัดความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อตกลงกับ
นักเรียนโดยดูจากการ
ตอบค าถาม 
2. วัดความสนใจของ
นักเรียน โดยดูจาก
ความตั้งใจฟังขณะครู
บรรยาย การกรอก
ข้อมูล  แนะน าตนเอง 
การตอบค าถาม และ
ข้อสงสัยเรื่องต่างๆกับ
คร ู
 

Do now (5 นาที)  
  เกมส์ตอบปัญหา Kahoot  
Purpose (5 นาที) 
1. เพ่ือท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับ
นักเรียน 
2. เพ่ือท าความเข้าใจกับนักเรียน เรื่องคะแนน เวลาเรียน 
ระเบียบปฏิบัติ ข้อควรระวัง ละกติกาในการเรียนวิชานี้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า และพร้อมที่
จะเรียนเนื้อหาในชั่วโมงต่อไป 

Work mode (45นาที) 
1. ครกูล่าวแนะน าภาพรวมรายวิชา  
2. สร้างกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่ม “วิทยาศาสตร์กายภาพ 2” 
และกลุ่ม Line ชื่อกลุ่ม “วิทยาศาสตร์กายภาพ 2”  และเชิญ
นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่ม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครู
กับนักเรียน และ แจ้งผลการเรียนรู้รายวิชา ในกลุ่ม facebook 
และ Line   
3. ครูและนักเรียนตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและการให้
คะแนนในส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน โดยน าเสนอเป็น Power point  
4. ครูแจ้งข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบ
ในการเรียนการสอนในห้องเรียน  
6. ครูแจกแบบแนะน าตนเอง ให้นักเรียนได้กรอกข้อมูลเพ่ือ
แนะน าตนเองให้ครูรู้จัก ระหว่างที่นักเรียนกรอกข้อมูลครูเดินดู
เพ่ือให้ค าแนะน า จากนั้นครูสุ่มนักเรียนเพ่ือท าความรู้จัก
ประมาณ 5 คน 
 7.  ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าในการเรียนวิชานี้จะมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Thinking School  ซึ่งนักเรียนจะต้อง
นั่งเรียนเป็นกลุ่มและท างานมีทั้งงานกลุ่ม และงานเดี่ยวโดยให้
นักเรียนดูรายละเอียดจาก power point เรื่อง เครื่องมือช่วย
คิด Thinking School   
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 



 

ผลการสอน ปัญหาการสอน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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 ลงชื่อ...........................................ครูผู้สอน 
                                                   (นายนิวัติ  ยอดมูลดี) 
 

 

  

Reflective Thinking (5 นาที) 
ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกล่าวมาข้างต้น ว่ามี

รายละเอียดที่ส าคัญอย่างไร (ยกมือตอบห้ามซ้ ากัน) 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     การหาแรงลัพธ์จากแรงหลายแรง            เวลา 1 ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
6. สาระส าคัญ 

- เมื่อมีแรง 2 แรงหรือมากกว่ามากระท าต่อวัตถุเดียวกัน ผลที่
เกิดข้ึนจะเสมือนกับว่า มีแรงเพียงแรงเดียวกระท าต่อวัตถุนั้น ซึ่ง
แรงดังกล่าวเรียกว่า “แรงลัพธ์” 
- การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางไป
ทางเดียวกัน แรงลัพธ์จะเท่ากับผลบวกของขนาดของแรงทั้งสอง 
- การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทางไป
ตรงข้ามกัน แรงลัพธ์จะเท่ากับผลต่างของขนาดของแรงทั้งสอง และ
มีทิศไปตามทิศของแรงที่มากกว่า 

7. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/2 สังเกต
และอธิบายการหาแรงลัพธ์ที่เกิด
จากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบ
เดียวกันที่กระท าต่อวัตถุโดยการ
เขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 
 

8. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
การหาแรงลัพธ์จากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 

9. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
ใบงาน KWL เรื่อง การหาแรง
ลัพธ์จากแรงหลายแรงที่อยู่ใน
ระนาบเดียวกัน 

10. เครื่องมือการสอนคิด 
    KWL 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ 12. ส่ือ 13. วิธีวัดผล 
ขั้นตอนกิจกรรม 1. ใบงาน KWL 

2. หนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์
กายภาพ เล่ม 2 
 
 

- ตรวจใบงาน 
KWL Do now (3 นาที)  

  เมื่อเอ่ยถึงโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม นักเรียนนึกถึงอะไร 
(ห้ามตอบซ้ ากัน)  

Purpose (2 นาที) 
  เพ่ืออธิบายการหาแรงลัพธ์จากแรงหลายแรงที่อยู่ในระนาบเดียวกัน
โดยการเขียนแผนภาพการรวมแบบเวกเตอร์ 

Work mode (50 นาที) 
1. นักเรียนท าใบงาน KWL เรื่อง การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่
ในระนาบเดียวกัน โดยเขียนสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วลงในใบงานช่อง (K)  
2. นักเรียนศึกษาข้อมูลเรื่อง การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่ใน
ระนาบเดียวกัน ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 หน้า 



19 จากนั้นอภิปรายข้อมูลร่วมกันและท าใบงาน(W)  
3. นักเรียนฟังครูอธิบาย การหาแรงลัพธ์ของแรง 2 แรงที่อยู่ใน
ระนาบเดียวกัน 
4. นักเรียนระดมความคิด เขียนการรวมแรงแบบเวกเตอร์ตามโจทย์ 
ที่ครูก าหนดให้ โดยแบ่งกลุ่ม 5-6 คน และส่งตัวแทนมาจับสลาก 
(ครูก าหนดโจทย์แตกต่างกัน) 
5. นักเรียนสรุปความรู้จากเรื่องที่เรียน (L) 

Reflective Thinking (5 นาที) 
นักเรียนมีวิธีการหาแรงลัพธ์แบบเวกเตอร์ได้อย่างไร ? 

 

ผลการสอน ปัญหาการสอน 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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............................................................................................................................. ................................................. 
             

 ลงชื่อ...........................................ครูผู้สอน 
                                                   (นายนิวัติ  ยอดมูลดี) 
 

 

 

  



ตารางบันทึกความรู้ KWL 
 

เรื่อง…………………………..........................………………………… 

 

ชื่อ…………..........................………... นามสกุล……...........................………………ชั้น….......….เลขที่……. 
 

ค าชี้แจง  นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้ลงในตารางต่อไปนี้พร้อมเขียนสรุปความลงในบรรทัดที่ว่าง 

K (นักเรียนรู้อะไร) W (นักเรียนต้องการรู้อะไร) L (นักเรียนได้เรียนรู้อะไร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

สรุป……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     ความเร็วและความเร่ง                      เวลา 2 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
14. สาระส าคัญ 

    ความเร่ง ( ⃑) คือ อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนต่อเวลาที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่ (เมตร/วินาที2) 

ถ้า  ⃑ เป็นบวก เรียกความเร่ง จะท าให้อัตราเร็ว ( ⃑) มีค่าเพ่ิมมากข้ึน 

ถ้า  ⃑ เป็นลบ เรียกความหน่วง จะท าให้อัตราเร็ว ( ⃑) มีค่าลดลง 

ถ้า  ⃑    เรียกไม่มีความเร่ง จะท าให้อัตราเร็ว ( ⃑) มีค่าคง 

15. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/1 วิเคราะห์
และแปลความหมายข้อมูลความเร็ว
กับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
เพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุ 

16. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

17. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
Cause & effect เรื่องผลกระทบ
ของความเร่งของการเคลื่อนที่ใน
แนวตรง 

18. เครื่องมือการสอนคิด 
    Cause & effect 

19. กิจกรรมการเรียนรู้ 20. ส่ือ 21. วิธีวัดผล 

ขั้นตอนกิจกรรม - ใบความรู้ เรื่อง
ความเร่งของการ
เคลื่อนที่ในแนว
ตรง 
- ใบงาน Cause 
& effect เรื่อง
ผลกระทบของ
ความเร่งของการ
เคลื่อนที่ในแนว
ตรง 
- หนังสือเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ เล่ม 2 
- แบบฝึกหัด 

- ตรวจใบงาน 
Cause & effect 
เรื่องผลกระทบ
ของความเร่งของ
การเคลื่อนที่ใน
แนวตรง 
- ตรวจแบบฝึกหัด 
 
  
 

Do now (10 นาที)  
.  ให้นักเรียนเล่นเกมส์ตอบต าถามแข่งกันโดยใช้ Kahoot  
Purpose (5 นาที) 
  เพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุจากข้อมูลความเร็วกับเวลาของการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 

Work mode (90 นาที) 
1. นักเรียนฟังครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนว
ตรงและยกตัวอย่างโจทย์การหาความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
เพ่ือให้นักเรียนพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง
พร้อมท าใบงานเรื่อง ความเร่ง 
3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายวิธีการหาความเร่งของการ
เคลื่อนที่ในแนวตรง 
 



4. นักเรียนสรุป ความรู้เรื่อง ผลของความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนว
ตรงในชีวิตประจ าวัน (Cause & effect) สาเหตุคือ จะเป็นอย่างไรถ้า
ความเร่งในแนวเส้นตรงมีค่าเท่ากับศูนย์ 
5. นักเรียนท าแบบฝึกหัดส่งท้ายชั่วโมง 
Reflective Thinking (15 นาที) 
1. “จากการเรียนวันนี้นักเรียนรู้อะไรบ้าง”  
2. นักเรียนฝึกท าแนวข้อสอบ O-NET 
 

 

ผลการสอน ปัญหาการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 ลงชื่อ...........................................ครูผู้สอน 
                                                   (นายนิวัติ  ยอดมูลดี) 
 

  



แนวข้อสอบ O-NET 
************************************************************************************* 

 
1) ข้อใดต่อไปนี้วัตถุมีความเร่งไปทางซ้ายมือ  
  1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วหยุด   

2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย แล้วเคลื่อนที่ช้าลง 
  3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา แล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้น   

4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา แล้วเคลื่อนที่ช้าลง 
 
2) รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ก าหนดให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีค่าบวกและการเคลื่อนที่ไปด้านหลังมี
ค่าลบ ถ้ารถยนต์คันนี้มีความเร็วเป็นลบ แต่มีความเร่งเป็นบวก รถยนต์คันนี้มีสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร  
 1. รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเหยียบคันเร่ง   

2. รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหลัง และเหยียบคันเร่ง 
3. รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหลัง และเหยียบเบรค   
4. รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และเหยียบเบรค 

 
3) รถยนต์ A เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยความเร็วเพ่ิมข้ึน 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที เมื่อสิ้นวินาทีที่ 5 
รถยนต์จะมีความเร็วเทาใด 
  1. 5 เมตรต่อวินาที    

2. 10 เมตรต่อวินาที 
  3. 15 เมตรต่อวินาที    

4. 20 เมตรต่อวินาที       

 

 

 

 

 

 



ใบงาน Cause & effect 

ค าช้ีแจง  จงบอกผลที่จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ต่อไปนี้  โดยเขียนมา 3 ด้าน 

Cause (เหตุ) : จะเป็นอย่างไรถ้าความเร่งในแนวเส้นตรงมีค่าเท่ากับศูนย์ 
Effect (ผล)ต่อรถยนต์ Effect (ผล)ต่อมนุษย์ Effect (ผล)ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



ใบความรู้ เรื่องความเรง่ 

************************************************************************************* 

 ความเร่ง หมายถึง วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเคลื่อนที่อาจจะมากขึ้น ช้าลง หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ และมีทิศเดียวกันทิศของความเร็วที่เปลี่ยนไป 

( ⃑   ⃑ ) มีหน่วยเป็น      ความเร่งแทนด้วยสัญลักษณ์  ⃑ 

หมายเหตุ ความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนไปมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้ 

 1. มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของความเร็ว 

 2. มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของความเร็ว 

 3. มีการเปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทางของความเร็ว 

ความเร่งแยกพิจารณาได้เป็น 3 ชนิด 

 1. ความเร่งเฉลี่ย  ( ⃑⃑⃑  ) คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปลี่ยนไปทั้งหมดกับช่วงเวลาที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเร็ว 

 สูตร   ⃑⃑⃑   
  ⃑⃑

  
 

 ⃑⃑  ⃑⃑⃑

 ⃑   ⃑ 
 

  เมื่อ  ⃑⃑ คือ ความเร็วที่เวลาเริ่มต้น 

    ⃑ คือ ความเร็วที่เวลาสุดท้าย 

      คือ ช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วจาก  ⃑⃑ เป็น  ⃑  

 2. ความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง   ⃑⃑⃑    คือ ความเร่งขณะหนึ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยช่วงเวลา

ของการเปลี่ยนแปลงมีค่าน้อยมา 

 สูตร    ⃑⃑⃑  
  ⃑⃑

  
 โดย        

 3. ความเร่งคงที่ ( ⃑⃑⃑) คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร็วที่สม่ าเสมอ 

 สูตร  ⃑⃑⃑   
  ⃑⃑

  
 

เมื่อ วัตถุมีความเร็วลดลง จะได้   ⃑⃑⃑ มีค่าเป็นลบ ( ) และมีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ เรียกว่า  ความหน่วง  

เช่น เมื่อคนขับขับรถด้วยความเร่งคงที่ จากนั้นเหยียบเบรก ท าให้ความเร่งลดลง 



 ความหน่วง คือ ความเร่งที่มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ 

************************************************************************************* 

ตัวอย่างที่ 1 นาย B ขับรถด้วยความเร็ว 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พอดีมีสุนัขวิ่งตัดหน้าจึงเหยียบเบรกให้รถลด 

ความเร็วเหลือ 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 2.5 วินาที จงหาความเร่งของรถในช่วงที่เบรก 

  วิธีท า     โจทย์ให้  ⃑⃑            
          

       
        

   ⃑    
  

  
 
        

       
        

            ⃑⃑⃑      

 หาความเร่ง  จาก    ⃑⃑⃑     ⃑⃑
  
   

 ⃑⃑  ⃑⃑⃑

 
 

       ⃑⃑⃑            
     

           

 ดังนั้น ความเร่งของรถเท่ากับ         หรือรถมีความหน่วง          # 

 

************************************************************************************* 

ตัวอย่างที่ 2  รถยนต์เริ่มเคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่ง ในเวลา 5 s ต่อมารถยนต์มีความเร็ว         อยาก

ทราบว่ารถยนต์มีความเร่งเฉลี่ยเท่าไร 

  วิธีท า   โจทย์ให้   ⃑           ⃑⃑                          ⃑⃑⃑       

จากโจทย์บอกเราว่า วัตถุเริ่มเคลื่อนที่แสดงว่าวัตถุหยุดก่อนแล้วจึงเคลื่อนที่ ดังนั้น  ⃑⃑            

   หาความเร่งเฉลี่ย จาก                 ⃑⃑⃑   
  ⃑⃑

  
 
 ⃑⃑  ⃑⃑⃑

 
 

         ⃑⃑⃑    
    

 
          

 ดังนั้น รถยนต์มีความเร่งเฉลี่ยเท่ากับ            # 

 

*************************************************************************************  



stv 0,0 

ใบงานเร่ือง ความเร่ง 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนพิจารณา การเคลื่อนที่ของรถยนต์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามท้ายใบงาน 

************************************************************************************* 

ในการเคลื่อนที่ของรถยนต์คันหนึ่ง บนถนนตรง โดยสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงอัตราเร็วและเวลา 
ตั้งแต่รถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปได้ระยะหนึ่ง จนในที่สุดรถก็หยุดนิ่งอีกครั้ง ดังภาพ 
 
 

รถเริ่มเคลื่อนที่  
st

hrkmv

25

/90




  

st

hrkmv

50

/90




       รถหยุด stv 75,0   

 
จากภาพ ให้นักเรียน หาความเร่งของรถยนต์ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 

1. จากเริ่มต้น stst 250   
2. จากช่วงเวลา stst 5025   
3. จากช่วงเวลา stst 7550   

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



ค าถามท้ายใบงาน 
************************************************************************************* 

1. แต่ละช่วงของการเคลื่อนที่มีความเร่งของการเคลื่อนที่เท่ากัน หรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
2. เมื่อรถยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ความเร่งมีค่าเท่าใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
3. ความเร็วและความเร่ง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
4. ความเร็ว ความเร่ง มีความส าคัญอย่างไร ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
ค าชี้แจง : ข้อ 5-6 ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบอย่างชัดเจน 
5. เพชรจ้าขับรถบนถนนทางตรงด้วยความเร็ว 99 km/hr ต่อมามีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถ ท าให้ต้องเบรกรถกะทันหัน ท า

ให้รถมีความเร็วลดลงเหลือ 36 km/hr ภายในเวลา 3 s จงหาความเร่งขอรถขณะเบรก (ตอบ : -5.8, 5.8     ) 

วิธีท า   

 

 

 

6. เชาว์ขับรถออกจากบ้านด้วยความเร่ง        อยากทราบว่า หากเวลาผ่านไป 10 s รถจะมีความเร็วเท่าใด 

(ตอบ : 60 m/s) 

วิธีท า 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     กฎการเคลื่อนที่                        เวลา 2 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
22. สาระส าคัญ 

- เมื่อแรงลัพธ์มีค่าไม่เท่ากับศูนย์กระท าต่อวัตถุ 
จะท าให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์โดย
ขนาดของความเร่งขึ้นกับขนาดของ แรงลัพธ์กระท าต่อวัตถุและ
มวลของวัตถุ 
- แรงกระท าระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง ๆ เป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
แรงทั้งสองมีขนาดเท่ากันเกิดขึ้นพร้อมกัน กระท ากับวัตถุคนละ
ก้อนแต่มีทิศทางตรงข้าม 

23. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/3 สังเกต 
วิเคราะห์ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์
ที่กระท าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ 
ม.5/4 สังเกตและอธิบายแรงกิริยา
และแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 

24. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

25. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     ใบงาน Diagram เรื่อง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน 

26. เครื่องมือการสอนคิด 
    Diagram  

27. กิจกรรมการเรียนรู้ 28. ส่ือ 29. วิธีวัดผล 
ขั้นตอนกิจกรรม - รูปภาพ

ประกอบ 

- ใบความรู้เรื่อง
กฎการเคลื่อนที่ 
- หนังสือเรียน 
- ใบงาน 
Diagram เรื่อง 
กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน 
- แบบฝึกหัด 

- ตรวจใบงาน 
Diagram เรื่อง 
กฎการเคลื่อนที่
ของนิวตัน 
- ตรวจแบบฝึกหัด 

Do now (10 นาที)  
.  ให้นักเรียนเขียนบอกความมีวินัยในตัวเองของนักเรียน แล้วสุ่ม
ตัวแทนน าเสนอ  

Purpose (5 นาที) 
  เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุกับแรงลัพธ์ที่
กระท าต่อวัตถุและมวลของวัตถุ และอธิบายแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งๆ 

Work mode (90 นาที) 
1. นักเรียนดูรูปชนิดของแรงต่างๆและอภิปรายข้อมูลร่วมกัน 
2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
จากอินเตอร์เน็ต หนังสือเรียน ใบความรู้เพื่อสรุปเป็นรูปแบบ 
Diagram  



3. ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานพร้อมแสดงความคิดเห็นจากการ
ท า Diagram สุ่ม 3 กลุ่ม  
4. ครูอธิบายและยกตัวอย่างการหาค่าจากสมการกฎการเคลื่อนที่ 
ข้อ 2 ของนิวตัน  
5. นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ ส่งท้ายชั่วโมง 

Reflective Thinking (15 นาที) 
1. กฎข้อที่ 2 ของนิวตันกล่าวว่าอย่างไร ? 
2. นักเรียนฝึกท าแนวข้อสอบ O-NET 
 

ผลการสอน ปัญหาการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................  
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แนวข้อสอบ O-NET 
************************************************************************************* 
1. ลิฟต์ก าลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วที่ลดลงอย่างสม่ าเสมอ ความเร่งเป็นอย่างไร  
  1. ความเร่งมีขนาดคงตัวในทิศลง   

2. ความเร่งมีขนาดลดลงในทิศข้ึน 
  3. ความเร่งมีขนาดคงตัวในทิศข้ึน   

4. ความเร่งมีขนาดลดลงในทิศลง 
 
2. ใช้ม้าตัวหนึ่งลากรถ แรงที่ท าให้ม้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือแรงใด 
 1. แรงที่ม้ากระท าต่อรถ   

2. แรงที่รถกระท าต่อม้า 
3. แรงที่ม้ากระท าต่อพ้ืน   
4. แรงที่พ้ืนกระท าต่อม้า 

 
3. แขวนวัตถุด้วยเชือกจากเพดาน แรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตันของแรงซึ่งเป็นน ้าหนักของวัตถุ 
    คือแรงใด 
  1. แรงที่เส้นเชือกกระท าต่อเพดาน    

2. แรงที่เส้นเชือกกระท าต่อวัตถุ 
  3. แรงโน้มถ่วงที่วัตถุกระท าต่อโลก    

4. แรงที่วัตถุกระท าต่อเส้นเชือก       

 

 

 

 

 

  



ใบงาน Mind Mapping 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนสรุปกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ในรูปแบบ Mind Mapping 

 

  



ใบความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

************************************************************************************* 

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 กล่าวไว้ว่า “วัตถุจะคงสภาพนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวในแนว

ตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่ไม่เป็นศูนย์มากระท าต่อวัตถุ” กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน อาจเรียกว่า กฎ

แห่งความเฉื่อย  ค ากล่าวข้างต้น หมายถึง 

      1. เดิมวัตถุอยู่นิ่ง ก็จะนิ่งตลอดไป      

       2. ถ้าเดิมวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เป็นเส้นตรง) 

  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 กล่าวไว้ว่า “เมื่อมีแรงลัพธ์ที่มีขนาดไม่เท่ากับศูนย์มากระท าต่อวัตถุจะท าให้

เกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระท า และขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ 

และแปรผกผันกบัมวลของวัตถุ” 

ซึ่งเขียนรูปสมการได้ว่า F ma  

การใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และปริมาณต่างๆที่เก่ียวข้องกับการใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน 

************************************************************************************* 

ตัวอย่างที่ 1 รถคันหนึ่งมวล 800 kg ก าลังแล่นบนถนนด้วยความเร็ว 20 m/s ไปในทางทิศตะวันออก 

คนขับเบรครถแล้วรถคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 100 m  จึงหยุดนิ่งที่ จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ 

  วิธีท า      

หาความเร่ง 
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หาแรงลัพธ์ 
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ตอบ แรงลัพธ์มีขนาดเท่ากับ 1600 N มีทิศตะวันตก 

 

 

 



ตัวอย่างที่ 2  วัตถุมวล 5 kg  และ 10 kg  ผูกติดกับเชือกเบามาก ดังรูป วัตถุทั้งสองวางอยู่บนพื้นไม่มีความ

ฝืด ให้แรง F ซึ่งมีค่าคงที่กระท ากับวัตถุทั้งสอง หลังจากดึงได้นาน 15 วินาที วัตถุท้ังสอง มีความเร็ว 45 เมตร

ต่อวินาที จงหาแรงที่ดึงมวล 5 kg 

 

 

  วิธีท า      

หาความเร่งรวม จาก  v u at   จะได้ 

2

45 0 (1
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/.3
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พิจารณามวล 5 kg จาก F ma   จะได้ 

5(3)

1 .5 ..
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ตอบ : แรงที่ดึงมวล 5 kg มีค่าเท่ากับ 15 นิวตัน  

 

************************************************************************************* 

กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 กล่าวไว้ว่า “ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยา  ซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรง

ข้ามกัน”  นั่นคือ 

Fกิริยา = Fปฏิกิริยา 

เมื่อออกแรงกระท ากับวัตถุ เราเรียกว่า แรงกิริยา  และแรงที่วัตถุโต้ตอบต่อแรงที่มากระท านี้เรา

เรียกว่า  แรงปฏิกิริยา แรงทั้งสองรวมเรียกว่า  แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 

ข้อควรสังเกต แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 

1. มีขนาดเท่ากัน 
2. มีทิศทางตรงข้ามกัน 
3. กระท าบนวัตถุคนละก้อนที่เกี่ยวข้องกัน 
4. เกิดข้ึนพร้อมๆกัน 
5. แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เกิดข้ึนเมื่อวัตถุหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่โดยมีความเร่งก็ได้ 

  

5 kg 10 kg 
T 

 a 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์             เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
30. สาระส าคัญ 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้ง
ที่มีความเร็วในแนวราบคงตัวและความเร่งในแนวดิ่ง
คงตัว  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นเทนนิส บาสเกตบอล 

31. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผล
ของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น 

32. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

33. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
    -  Diagram  เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

34. เครื่องมือการสอนคิด 
    Diagram 

35. กิจกรรมการเรียนรู้ 36. ส่ือ 37. วิธีวัดผล 
ขั้นตอนกิจกรรม - ใบความรู้ เรื่อง

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 
- ใบงานเรื่อง 
การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 
- Diagram  
เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ 
 

- ตรวจใบงาน 
เรื่องการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 
- ตรวจ Diagram  
เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ 
 
 
  
 

Do now (3 นาที)  
.  “นักเรียนจะมีวิธีการเล่นบาสเกตบอลอย่างไรให้ชูทลูกได้แม่นย า” 
Purpose (2 นาที) 
  เพ่ือใหน้ักเรียนสังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้ 

Work mode (45 นาที) 
1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์  
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มท าใบงานเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
พร้อมน าเสนอในรูปแบบ Diagram  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  
4. นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 
Reflective Thinking (10 นาที) 
1. จากการเรียนในชั่วโมงนี้ นักเรียนได้คุณธรรมอะไรบ้าง  
2. นักเรียนฝึกท าแนวข้อสอบ O-NET 
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แนวข้อสอบ O-NET 
************************************************************************************* 
1. ยิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตัว 

 
ก. อัตราเร็ว     ข. ความเร็ว 
ค. ความเร็วในแนวดิ่ง    ง. ความเร็วในแนวระดับ  

 
2. วัตถุท่ีเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ขณะที่วัตถุอยู่ที่จุดสูงสุด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก. ความเร็วของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์   
ข. ความเร่งของวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
ค. ความเร็วของวัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็นศูนย์   
ง. ความเร็วของวัตถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย์ 

 
3.  ยิงลูกปืนออกไปในแนวระดับ ท าให้ลูกปืนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอนที่ลูกปืนก าลังจะกระทบพ้ืน ข้อใด
ถูกต้องที่สุด (ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ)  

ก. ความเร็วในแนวระดับเป็นศูนย์ 
ข. ความเร็วในแนวระดับเท่ากับความเร็วตอนต้นที่ลูกปืนถูกยิงออกมา  
ค. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนที่ถูกยิงออกมา 
ง. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนที่ถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็นศูนย์ 

 
4. ดีดเหรียญออกไปในแนวระดับจากโต๊ะที่สูงจากพ้ืนด้านล้าง จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ถ้าไม่คิด แรงต้าน
จากอากาศ ข้อใดถูกต้อง 

1.  เหรียญจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้ง มีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งพาราโบลา 
2.  เหรียญจะมีความเร็วคงตัวในแนวราบและจะมีการเปลี่ยนความเร็วในแนวดิ่ง 
3.  เหรียญจะมีแรงกระท าเพียงแรงเดียวคือแรงที่โลกดึงดูดเหรียญ 
ก. ข้อ 1. และ 2.     ข. ข้อ 1. และ 3.  
ค. ข้อ 2. และ 3.     ง. ถูกทุกข้อ  

 



ใบงานความรู้เร่ือง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
************************************************************************************* 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Motion of a Projectile) คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้งใน
กรณีท่ีวัตถุเคลื่อนที่อย่างเสรีด้วยแรงโน้มถ่วงคงท่ี เช่น วัตถุเคลื่อนที่ไปในอากาศภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
ทางเดินของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบลา  

 

รูป 1 ความเร็วมี 2 แนว  ตั้งฉากกัน และเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันส าหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์  
1. ในแนวระดับ : ความเร่งในแนวระดับมีค่าเป็นศูนย์ นั่นคือ ความเร็วในแนวระดับมีค่าคงที่ตลอดการ

เคลื่อนที่ (
x x xa = 0 ; v = u = ค่าคงที่) 

2. ในแนวดิ่ง : เป็นการตกอย่างอิสระ ความเร็วต้นเป็นศูนย์ และความเร็วเพิ่มข้ึนเมื่อตกใกล้   สู่พ้ืนโลก 
โดยมีความเร่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (

ya = g ) 
3. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ ใช้เวลาเท่ากัน 
4. เมื่อวัตถุถึงต าแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ความเร็ว ณ ต าแหน่งนั้นมีค่าเป็น ศูนย์ 
5. ที่ระดับเดียวกัน อัตราเร็วขาขึ้น เท่ากับ อัตราเร็วขาลง 

 
มุมที่ยิงวัตถุให้ได้ระยะไกลที่สุด คือมุม 45 , ที่มุมยิงรวมกันแล้วเท่ากับ    วัตถุจะตกได้ระยะเท่ากัน 

 
 



เงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง 
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบวิถีโค้งประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อมกัน คือ แนวราบ และแนวดิ่ง 

ซ่ึงแต่ละ่แนวมีเง่ือนไขการเคล่ือนท่ีดังน้ี 
1. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวราบ วัตถุเคลื่อนที่ด้วนอัตราเร็วในแนวราบคงท่ีคือ จะได้สมการการ

เคลื่อนที่ คือ  
          

โดย       การกระจัดในแนวราบ 
      ความเร็วในแนวราบ          
         เวลาของการเคลื่อนที่ 

2. การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ในอากาศอยู่ภายใต้แรงดึงดูดของโลก ดังนั้นสมการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง คือ 

1.                                     2.        
2

) v  u ( 
  

    3.            
2
1
                    4.                 

 
ข้อควรจ า  1. วัตถุเคลื่อนที่จากระดับความสูงเดียวกันโดยมีความเร็วต้นในแนวดิ่งเท่ากันจะตกถึงพ้ืนเวลา
เท่ากัน 

2. ที่ระดับความสูงเดียวกันอัตราเร็วขาข้ึนเท่ากับอัตราเร็วขาลง และเวลาขาข้ึนเท่ากับเวลาขาลง 
3. ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แนวราบกับแนวดิ่งมีเวลา ( ) เป็นตัวร่วม 

 

ขนาดหาได้จาก          √        

ทิศทางหาได้จาก           
  

  
 

โดย      =          และ               
 

1. สิ่งท่ีควรรู้ในการท าโจทย์ โพรเจกไทล์ 
1.1 ให้เขียนรูปการเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมทั้งก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่ตามข้อมูลที่

โจทย์ก าหนดให้ 
1.2 แตกความเร็วต้นเข้าหาแกน x และแกน y  โดยผ่านมมุเป็น      ไม่ผ่านมุมเป็น      
1.3 ตรวจสอบการค านวณจากสมการแนวราบ และแนวดิ่ง ถ้าแนวไหนมีข้อมูลครบให้ค ามูลจากแนวนั้น 

 
 
 



2. รูปการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

แบบที่ 1 

u

θ

 

แบบที่ 2 

θ

u

 
แบบที่ 3 

θ

u

 

แบบที่ 4 
u

 

แบบที่ 5 

u

 

แบบที่ 6 
u

 
 

 

เหตุ ถ้าวัตถุตกอย่างอิสระมีทิศตามแรงโน้มถ่วง ค่า g  แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนต้านแรงดึงดูดของโลก  
ในกรณี   สูตรค านวณดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงาน เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 

************************************************************************************* 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามลงไปในช่องว่างให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
1. การยิงลูกบาสเกตบอลให้ลงห่วง เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์หรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในธรรมชาติภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลา 

เสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ถ้าต้องการขว้างวัตถุให้เคลื่อนที่ไปได้ไกล ๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณใด เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เตะลูกบอลด้วยความเร็วในแนวระดับ 20 เมตร/วินาที ถ้าลูกบอลลอยอยู่ในอากาศ

นาน 5 วินาที ลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเป็นระยะเท่าใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ยิงปืนสองครั้ง แต่ละครั้งตั้งล ากล้องท ามุม 45 องศากับพ้ืน ถ้าความเร็วจากล ากล้องครั้งแรกมากกว่าครั้ง

หลัง ลูกปืนจะสูงจากพ้ืนเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     การเคลื่อนที่แบบวงกลม                      เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
38. สาระส าคัญ 

การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ที่มี
ความเร็วในแนวเส้นสัมผัสวงกลมและมีแรงใน
ทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลาง การเคลื่อนที่แบบวงกลม
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การวิ่งทางโค้งของ
รถยนต์ให้ปลอดภัย 

39. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผล
ของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของ
วัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบสั่น 

40. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม 

41. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
    -  Diagram  เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

42. เครื่องมือการสอนคิด 
    Diagram 

43. กิจกรรมการเรียนรู้ 44. ส่ือ 45. วิธีวัดผล 
ขั้นตอนกิจกรรม - ใบความรู้ เรื่อง 

การเคลื่อนที่แบบ
วงกลม 
- ใบงาน เรื่อง 
การเคลื่อนที่
แบบวงกลม 
-  Diagram  
เรื่องการ
เคลื่อนที่แบบ
วงกลม 
 
 

- ตรวจใบงาน 
เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบวงกลม 
 - ตรวจ Diagram  
เรื่องการเคลื่อนที่
แบบวงกลม  
 
 
  
 

Do now (3 นาที)  
.  นักเรียนเคยเห็นสิ่งใดมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมบ้าง 
Purpose (2 นาที) 
  เพ่ือใหน้ักเรียนสังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการ
เคลื่อนที่แบบแบบวงกลมได้ 

Work mode (45 นาที) 
1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม  
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม
พร้อมน าเสนอในรูปแบบ  Diagram  
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ  
4. นักเรียนและครูอภิปราย  

Reflective Thinking (10 นาที) 
1. “บอก 1 สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนในวันนี้คือ” 
2. นักเรียนฝึกท าแนวข้อสอบ O-NET 
 



ผลการสอน ปัญหาการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 ลงชื่อ...........................................ครูผู้สอน 
                                                   (นายนิวัติ  ยอดมูลดี) 
 

 

 

  



แนวข้อสอบ O-NET 
************************************************************************************* 
1. ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึงต าแหน่งสูงสุด

ของวงกลม แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้ท าหน้าที่แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง 

 ก. แรงดึงเชือก     ข. น้ าหนักของวัตถุ 

 ค. แรงดึงเชือกบวกกับน้ าหนักของวัตถุ  ง. ต าแหน่งนั้นแรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์ 

 

2.  การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธ์ที่กระท าต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา 

ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง    

ข. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว  

ค. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์    

ง. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายการแกว่ง 

 

3.  ผูกเชือกเข้ากับจุกยาง แล้วเหวี่ยงให้จุกยางเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนว ระดับเหนือศีรษะด้วยอัตราเร็วคงตัว

ข้อใดถูกต้อง 

ก. จุกยางมีความเร็วคงตัว    

ข. จุกยางมีความเร่งเป็นศูนย์ 

ค. แรงที่กระท าต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลม  

ง. แรงที่กระท าต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง 

 

4.  ผูกวัตถุด้วยเชือกแล้วเหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึงต าแหน่ง

สูงสุดของวงกลม ดังแสดงในรูป แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้ที่ท าหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง 

ก. แรงดึงเชือก       

ข. น้ าหนักของวัตถุ 

ค. แรงดึงเชือกบวกกับน้ าหนักของวัตถุ     

ง. ที่ต าแหน่งนั้น แรงสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์ 

 



ใบงานความรู้เร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
************************************************************************************* 

วัตถุท่ีเคลื่อนที่เป็นวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุจะคงท่ีหรือไม่ก็ได้ แต่
ความเร็วของวัตถุไม่คงท่ีแน่นอน เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวัตถุท่ีมี
การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงว่า วัตถุนี้ต้องมีองค์ประกอบของแรงมากระท าในทิศทางท่ีตั้งฉากกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่คงที่ แสดงว่าต้องมีองค์ประกอบของแรงใน
ทิศทางที่ขนานกับแนวการเคลื่อนที่ด้วย พิจารณา รูป 

 
การเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดเป็นหนึ่งในการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติ ในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่  

 จะท าการศึกษานั้น ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีค่าคงท่ีหรือเท่ากันตลอดการเคลื่อนที่ 
 เรียกการเคลื่อนที่วงกลมแบบนี้ว่า การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ าเสมอ (Uniform Circular Motion) 

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมี แรงกระท าตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็ว
เสมอตลอดการเคลื่อนที่ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนววงกลม แต่ยังคงมีความเร่งเกิดขึ้น ซึ่ง
ความเร่งจะขึ้นกับการเปลี่ยนเวกเตอร์ความเร็ว ซึ่งเวกเตอร์ความเร็วจะมีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุและมีทิศตั้งฉากกับแนวรัศมีวงกลม เรียกความเร่งชนิดนี้ว่า ความเร่งแนวสัมผัสวงกลม ( aT)   

เวกเตอร์ความเร่งในการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะมีทิศตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศ
พุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางวงกลมเสมอ เราเรียกความเร่งนี้ว่า ความเร่งสู่ศูนย์กลาง  (ac ) 

 



 

คาบ (T)    คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ หรือ วินาทีต่อรอบ (s) 

  
 

 
    

ความถี่ (f)  คือ จ านวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา หรือ รอบต่อวินาที  (Hz) 
 เมื่อวัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงท่ี คาบ และความถ่ีจะมีค่าคงที่ โดยคาบและความถี่
สัมพันธ์กันโดย 

  
จ านวนรอบ

เวลา     

อัตราเร็วเชิงเส้น (v) คือ ระยะทางตามแนวเส้นรอบวงของวงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ ในหนึ่งหน่วยเวลา ( m/s) 
 

        หรือ    
   

 
 

ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 
       วัตถุท่ีเคลื่อนที่ เป็นวงกลมจะเกิดความเร่ง 2 แนว คือ ความเร็วแนวเส้นสัมผัสวงกลม และความเร่งแนว
รัศมีหรือความเร่งสู่ศูนย์กลาง  

   
  

 
 

การหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง 
จากกฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน และการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงลัพธ์ที่มากระท าต่อวัตถุกับความเร่ง
ของวัตถุจะมีทิศทางเดียวกัน คือทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า 

   
   

 
 

อัตราเร็วเชิงมุม (Angular speed) 
อัตราเร็วของวัตถุท่ี เคลื่อนที่แบบวงกลมที่กล่าวมาแล้วนั้นคือความยาวของเส้นโค้งท่ีวัตถุเคลื่อน ที่ได้ในเวลา 1 
วินาที ซึ่งเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตราเร็วเชิงเส้น (v) 

  
 

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างมุมในหน่วยองศากับเรเดียน 
เมื่อพิจารณาวงกลม พบว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมเท่ากับ 360 องศา โดยส่วนโค้งท่ีรองรับมุมก็คือเส้น
รอบวงนั้นเอง 

  
  

 
    หรือ           หรือ         

 
 
 



การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวราบ 
ตัวอย่างการเกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ  
เชือกเบายาว L ปลายข้างหนึ่งติดวัตถุมวล m อีกปลายตรึงแน่นแกว่งให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ 

รัศมี r ด้วยอัตราเร็วคงท่ี v และเชื่อกท ามุม   กับแนวระดับดังรูป 

 

  ขณะมวล m เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบ ได้รับแรงกระท า 2 แรงคือ แรงตึงเชือกและน้ าหนังของวัตถุ 

เมื่อแตกแรงต่าง ๆ แล้วจะได้ 

 

 พิจารณาลูกกลมโลหะ ซึ่งเคลื่อนที่ตามรางเรียบรูปวงกลมในแนวดิ่ง   โดยเคลื่อนที่รอบด้านใน

ของวงกลม เส้นทางการเคลื่อนที่ของ   ลูกกลมโลหะจะเป็นแนววงกลมในระนาบดิ่ง ทุก ๆ ต าแหน่งที่ลูก

กลมโหละจะต้องมีแรงสู่ศูนย์กลาง เพื่อเปลี่ยนทิศทางความเร็วของลูกกลมโลหะ   ให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม แรง

สู่ศูนย์กลางนี้เกิดจากรางออกแรงดันลูกกลมโลหะ ซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาของรางที่โต้ตอบกับแรงที่ลูกกลมโลหะ 

ออกแรงดันราง และแรงสู่ศูนย์กลางบางช่วงจะมาจากแรงโน้มถ่วงที่กระท าต่อลูกกลมโลหะ 

 



ในกรณี ลูกกลมโลหะมวล m อยู่ ณ ต าแหน่งล่างสุดของรางที่มีรัศมีความโค้ง r  ให้แรงที่รางดันลูกกลมโลหะ

ในแนวตั้งฉากกับผิวของรางเท่ากับ F และแรงที่โลกดึงดูดลูกกลม คือ mg แรงลัพธ์ของแรงทั้งสองคือ แรงสู่

ศูนย์กลาง  

     
ถ้าลูกกลมอยู่ ณ ต าแหน่งสูงสุด จะได้ 

    
การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 

ขณะรถเลี้ยวโค้ง บนถนนโค้งราบ ซึ่งมีแนวทางการเคลื่อนที่ เป็นส่วนโค้งของวงกลมดังรูป ดังนั้นต้องมีแรงสู่
ศูนย์กลางกระท าต่อวัตถุ  
         เมื่อพิจารณาแรงกระท าต่อรถในแนวระดับพบว่าขณะรถเลี้ยว พยายามไถลออกจากโค้ง จึงมีแรงเสียด
ทาน ที่พ้ืนกระท าต่อล้อรถในทิศทาง พุ่งเข้าในแนวผ่านศูนย์กลางความโค้ง 
ดังนั้น แรงเสียดทาน = แรงสู่ศูนย์กลาง 

                         
 

ถ้ารถเลี้ยวด้วยอัตราเร็วสูงสุดได้ปลอดภัย 
 

การหามุมเอียงของรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยว 



ขณะเลี้ยวรถแรงกระท าต่อ รถมี mg, N และ f ซึ่งแรง N และ f รวมกันได้ เป็นแรงลัพธ์ R C.M. จะก่อให้เกิด

โมเมนต์ ท าให้รถคว่ าขณะเลี้ยวดังรูป ถ้าไม่ต้องการให้รถคว่ าต้องเอียงรถ ให้จุดศูนย์กลางของมวล ผ่านแนว

แรง R ขณะเลี้ยว รถจึงเลี้ยวได้โดยปลอดภัยไม่พลิกคว่ าดังรูป  

       
รูปแสดงแรงกระท าต่อรถจักรยานยนต์ขณะเลี้ยวบนถนนโค้งราบ 

ถ้าเลี้ยวรถรถด้วยอัตราเร็วสูงสุด พบว่า 

 
 

 
 ไม่ว่ารถจักรยานยนต์เลี้ยวโค้งแล้วเอียงรถ หรือ รถจักรยานยนต์ เลี้ยวโค้งบนพื้นเอียงลื่นมุม   ที่เกิดจาก

การเอียงของทั้งสองกรณีคือมุมเดียวกัน ใช้สูตรเดียวกันคือ 

 

 

 
 
 



กฎของนิวตันกับแรงโน้มถ่วง  
 ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่น่าสนใจที่สุด เป็นการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ซึ่ง พัฒนา 
มาเป็นเวลายาวนาน ก่อนการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แต่ก็ประสบกับความล าบาก เพราะ การท า
นายและคาดการณ์ล่วงหน้าไม่มีความแม่นย าเป็นเวลานับศตวรรษ แต่หลังจากการ ค้นพบของนิวตัน ปรากฏ
ว่าการค านวณต าแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมีความถูกต้องแม่นย า อย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน กุญแจความส าเร็จมี2 ดอก คือ กฎทั้ง 3 ข้อของนิวตัน และ กฎความโน้มถ่วงสากล 

 
แรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์มีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกัน ดาวเคราะห์หมุนรอบดวง
อาทิตย์อันเนื่องมาจากแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ นิวตันสามารถค านวณหาแรงดึงดูด
ระหว่างมวล ได้จากสมการ 

  
     
  

 

 m1 และ m2 คือมวลของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์  
  R     คือระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางมวลทั้งสอง  

  G   คือค่านิจโน้มถ่วงสากล เป็นค่าคงที่ = 6.673×10-11 N⋅m2⋅kg-2  
กฎแรงคู่กิริยาและปฏิกิริยาบอกให้เราทราบว่า ดาวเคราะห์จะออกแรงดึงดูดดวงอาทิตย์(F) เท่ากับ แรง
ปฏิกริิยาที่ดวงอาทิตย์ดึงดูดดาวเคราะห์( F′ )เขียนเป็นสมการได้ว่า                 
อัตราเร็วเชิงเส้นเชิงเส้นที่วัตถุโคจรในวงโคจรหาได้จาก  

  √
  

 
 

 
a   คือ อัตราเร่ง  มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2 (m/s2 ) 
V  คือ อัตราเร็ว  มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที (m/s ) 
R  คือ รัศมี  มีหน่วยเป็น เมตร  ( m ) 
  f  คือ ความถ่ี  มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์  (Hz ) 
  T คือ คาบเวลา  มีหน่วยเป็น วินาที  (s ) 

  คือ อัตราเร็วเชิงมุม มีหน่วยเป็น เรเดียน/วินาที (rad/s ) 

 π คือ ค่าคงตัว   มีค่าเท่ากับ 22/7 หรือ 3.14  



ใบงาน เร่ืองการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

************************************************************************************* 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนตอบค าถามลงไปในช่องว่างให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
1. การขับรถบนถนนโค้งในสภาพถนนเปียกลื่น ควรขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยมากท่ีสุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ในการขับรถเข้าโค้ง จะมีแรงสู่ศูนย์กลางเกิดขึ้น แรงนี้มาจากไหน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. สภาพของยางและถนน มีความส าคัญอย่างไรกับความปลอดภัยในการขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ดาวเทียมท่ีวงโคจรใกล้หรือไกลจากโลก จะมีอัตราเร็วในการโคจรแตกต่างกัน อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. มอเตอร์ไซค์ไต่ถังคันหนึ่ง เคลื่อนที่รอบถัง 4 รอบ ในเวลา 1 นาที คาบและ ความถ่ีของการเคลื่อนที่เป็น
เท่าใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การเคลื่อนที่และแรง 
เรื่อง     การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก                    เวลา 1 ชั่วโมง 
ผู้สอน  นายนิวัติ  ยอดมูลดี 
46. สาระส าคัญ 

 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก เป็น
ลักษณะของการเคลื่อนที่ แบบกลับไปกลับมาผ่าน
แนวสมดุลของระบบ โดยมีแรงย้อนกลับกระท าต่อ
วัตถุในทิศสู่แนวสมดุล เช่น การเคลื่อนที่ของ
ลูกตุ้มนาฬิกา 

47. มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐาน ว 2.2 ม.5/5 สังเกตและอธิบายผลของ
ความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ 
ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบ
สั่น 

48. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 

49. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    -  ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 
    -  Diagram  เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอ
นิก 

50. เครื่องมือการสอนคิด 
    Diagram 
51. กิจกรรมการเรียนรู้ 52. ส่ือ 53. วิธีวัดผล 

ขั้นตอนกิจกรรม - ใบความรู้ เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 
- ใบงาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 
-  Diagram  เรื่องการ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 
 
 

- ตรวจใบงาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์
มอนิก 
 - ตรวจ Diagram  เรื่อง
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล
ฮาร์มอนิก  
 
 
  
 

Do now (3 นาที)  
.  “จงบอกสิ่งทีน่ักเรียนสังเกตจากการสาธิตของครู 
(การแกว่งลูกตุ้มนาฬิกา) ” 

Purpose (2 นาที) 
  เพ่ือใหน้ักเรียนสังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่
มีต่อการเคลื่อนที่แบบแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกได้ 

Work mode (45 นาที) 
1. นักเรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้เรื่องการ
เคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนิก  
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่
แบบซิมเปลิฮาร์มอนิกพร้อมน าเสนอในรูปแบบ  
Diagram   
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ 
4. นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 



Reflective Thinking (10 นาที) 
1. จงบอกคุณธรรมที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ 
2. นักเรียนฝึกท าแนวข้อสอบ O-NET 
 

ผลการสอน ปัญหาการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 ลงชื่อ...........................................ครูผู้สอน 
                                                   (นายนิวัติ  ยอดมูลดี) 
 

 

 

  



แนวข้อสอบ O-NET 
************************************************************************************* 
1.  ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคาบของลูกตุ้มอย่างง่าย 

ก. ไม่ข้ึนกับความยาวเชือก 
ข. ไม่ข้ึนกับมวลของลูกตุ้ม  
ค. ไม่ข้ึนกับแรงโน้มถ่วงของโลก 

ง. มีคาบเท่าเดิมถ้าไปแกว่งบนดวงจันทร์ 

 



ใบงานความรู้เร่ือง การเคลื่อนที่แบบวงกลม 
************************************************************************************* 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย /การสั่น (Vibration)  / การแกว่งกวัด (Oscillation) 
หลักการ : เป็นการเคลื่อนที่ผ่านจุดกึ่งกลางกลับไปกลับมาบนเส้นทางเดิมในช่วงเวลาที่เท่า ๆ กัน   
สิ่งท่ีควรรู้ : ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
 1. การสั่นของสายกีตาร์ 

2. การแกว่งของลูกตุ้ม   
3. การแกว่งของชิ่งช้า   
4. การสั่นของวัตถุ   
การเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านี้จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ าทางเดิมหลายครั้ง โดยขณะเคลื่อนที่ออกไป

ถึงต าแหน่งหนึ่ง ก็จะหยุดชั่วขณะ แล้วก็จะเคลื่อนที่กลับไปสู่อีกทางหนึ่ง และเมื่อถึงอีกต าแหน่งหนึ่ง ก็จะหยุด
ชั่วขณะแล้วเคลื่อนที่กลับไปอีกทางหนึ่ง และเป็นอย่างนี้หลายครั้งจนในที่สุด ก็จะหยุดเพราะมีแรงต้านการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลา ดังรูป  
 
 
 
             
            การสั่นของสายกีตาร์             การแกว่งของลูกตุ้ม           การเคลื่อนที่ของชิงช้า 
  การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา 
พิจารณาการแกว่งของลูกตุ้ม / วัตถุ 

         /         

1 2

                  

LL

  
 
ลักษณะการเคลื่อนที่ : 
 1. เริ่มปล่อยที่ต าแหน่งที่ 1  แล้วผ่านแนวสมดุล  ถึงต าแหน่งที่ 2  
2. เมื่อถึงต าแหน่งที่  2  จะหยุดชั่วขณะหนึ่ง  แล้วแกว่งกลับไป  ผ่านแนวสมดุล  ถึงต าแหน่งที่ 1 เป็นการ
เคลื่อนที่ครบรอบพอดี 



สิ่งท่ีควรรู้ : 1. ที่ต าแหน่งที่ 2  อัตราเร็วเป็น  0  ชั่วขณะหนึ่ง ดังนั้นพลังงานจลน์เป็นศูนย์ แต่พลังงาน
ศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากที่สุด 
 2. ระยะห่างระหว่างใด ๆ จากแนวสมดุล เรียกว่า การกระจัด (แอมพลิจูด) 
 3. อัตราเร็วสูงสุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านแนวสมดุลและอัตราเร็วต่ าสุดเมื่อผ่านแนวสมดุล 
 4. พลังงานจลน์สูงสุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านแนวสมดุล แต่พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่าเป็นศูนย์ 
พิจารณาองค์ประกอบการแกว่งต่อไปนี้: 
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mg cosθ

θ

θ

mg sin θ

 
จากสมการแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  

2

c

mv
F  = 

R
 เมื่อ Fc = mg sinθ  และ รัศมีการแกว่งคือ A 

         
2mv

mg sin θ = 
A

  จากรูปการแกว่ง A
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L
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2 g A
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L

  เมื่อ  V= A 
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2 2 g×A
ω A  = 

L
 

             g
ω = 

L
 เมื่อ  = 2πf และ  = 2π

T
 

ดังนั้นการหาคาบและความถี่จากการแกว่ง      

L
T = 2π

g
  และ 1 g

f =
2π L

  

 เมื่อ L คือ ความยาวของเส้นเชือก มีหน่วยเป็น เมตร (m) 
T คือ คาบเวลา    มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
f คือ ความถ่ี    มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) 
จ านะส าคัญ :  
1. เชือกยาวขึ้น คาบเวลาในการแกว่งต่อรอบมากข้ึน  ท าให้แกว่งในการครบรอบช้าลง แล้วท าให้ความถี่ใน
การแกว่งน้อยลง 
2. เชือกสั้น คาบเวลาในการแกว่งต่อรอบน้อย ท าให้แกว่งในการครบรอบเร็วขึ้นแล้วท าให้ความถี่ในการแกว่ง
มากขึ้น  
3. มวลจะเพ่ิมหรือลดลง ไม่มีผลต่อคาบเวลาและความถี่ 



 
การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายแบบการสั่น 
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ต าแหน่งที่ 1 น ามวล  m  มายึดติดกับสปริงที่ไม่ยืดไม่หด  วางบนพื้นลื่นเรียกต าแหน่งนี้ว่า ต าแหน่งสมดุล 

ต าแหน่งที่ 2 ดึงมวล  m  ไปทางขวาเป็นระยะทาง S  จากต าแหน่งสมดุล สปริงจะดึงมวลด้วยแรง F = ks

         เมื่อปล่อยมวล  m  จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a มีทิศมาทางซ้าย 

ต าแหน่งที่ 3 เมื่อมาถึงต าแหน่งสมดุล สปริงจะไม่ยืดไม่หด S  เป็นศูนย์ ท าให้แรงของสปริงเป็นศูนย์ วัตถุจึงมี 
      ความเร่งเป็นศูนย์เช่นเดียวกัน แต่มวลจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงสุด ไปทางซ้าย 
ต าแหน่งที่ 4 เมื่อเลยต าแหน่งสมดุลมาทางซ้าย  มวลมาอัดให้สปริงหดสั้นลง จึงเกิดแรงสปริงต้านการ 
       เคลื่อนที่ท าให้มวลวิ่งช้าลง 
ต าแหน่งที่ 5 เมื่อมวลเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดที่ต าแหน่งซ้ายสุด (v=0) ขณะนี้สปริงหดสั้นที่สุด  สปริงจะมีแรง 
      ผลักมวลด้วยแรงมากที่สุด มวลจะเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร่งมากท่ีสุด 
 
 

แนวสมดุล 



พิจารณาองค์ประกอบการสั่นจากรูป: 

จากสมการแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง  
2

c
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F  = 

R
 เมื่อ Fc = ks  และ รัศมีการสั่นคือ S  
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 เมื่อ  = 2πf และ  = 2π
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ดังนั้นการหาคาบและความถี่จากการสั่น      

m
T = 2π

k
    และ       1 k

f =
2π m

 

 เมื่อ k คือ ค่าคงตัวของสปริง   มีหน่วยเป็น นิวตัน.เมตร (N.m) 
T คือ คาบเวลา    มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
f คือ ความถ่ี    มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) 
m คือ มวล    มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (Kg) 
 
 
สิ่งท่ีควรรู้ : 1. มวลมากส่งผลให้ใช้เวลาการเคลื่อนที่ต่อรอบมาก ท าให้เคลื่อนที่ช้าลง ความถี่น้อยลง 
  2. มวลน้อยส่งผลให้ใช้เวลาการเคลื่อนที่ต่อรอบน้อย ท าให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น ความถ่ีมากข้ึน 

 

 

      


