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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 17                                               เร่ือง ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                            เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                   สัปดาหท่ี 11 วันท่ี 20 - 22 ส.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                         หอง 3/3, 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                    อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

  
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่อง  แรงทีก่ระทําตอวัตถุ  (ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ) 
 

 
 

ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 

ความเรง 

ความเรงเฉลี่ย 

ความเรงขณะใดขณะหนึง่ 

การคํานวณความเรง 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4 : แรงและการเคล่ือนที่  
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.1 : เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียรมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางถูกตองและมี
คุณธรรม 
  
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายวาแรงลัพธมีผลทําใหวัตถุมีความเรงในทิศเดียวกับแรงลัพธ
นั้น 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  1)  ทดลองและอธิบายผลของแรงท่ีทําใหวตัถุเคล่ือนท่ี 
  2)  อธิบายความหมายของความเรงไดถูกตอง 
  3)  วิเคราะหและคํานวณความเรงในสถานการณตางๆ 
 
สาระการเรียนรู 
ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 
 ปกติแลวถามีแรงกระทําตอวัตถุแลวแรงท่ีกระทํานั้นสามารถเอาชนะแรงเสียดทานได     
จะทําใหวัตถุนั้นเกิดการเคล่ือนที่  ลักษณะของการเคล่ือนท่ีนี้จะมี 2 ลักษณะคือ กรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วคงที่หรือสมํ่าเสมอกับกรณีท่ีความเร็วไมคงท่ีหรือไมสมํ่าเสมอ  เราเรียกกรณีท่ีวัตถุ
เคล่ือนท่ีโดยมีความเร็วไมสมํ่าเสมอนี้วาวัตถุมีความเรง (acceleration) 
 โดยทิศทางของความเรงจะมีทิศทางเดียวกับแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุ  นอกจากนี้เรายัง
พบวา  การที่วัตถุมีความเร็วไมคงท่ีหรือมีความเร็วท่ีเปล่ียนแปลงนี้ยังมีอีก 2 กรณี  คือกรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วไมคงท่ีในลักษณะลดลงและกรณีท่ีวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  โดยกรณีท่ีวัตถุมี
ความเร็วลดลงนี้เราเรียกความเรงแบบนี้วาความหนวง  และกรณีท่ีวัตถุมีความเร็วเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ    
เราเรียกความเรงอันเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกน้ีวา  ความเรงจากสภาพโนมถวง 
 ความเร็ว  (velocity)  เม่ือวัตถุมีการเคล่ือนท่ี  ตําแหนงของวัตถุจะเปล่ียนไป  การเปลี่ยน
ตําแหนงของวัตถุจะบอกใหทราบวาวัตถุนั้นเคล่ือนท่ีอยางไร  เร็วหรือชา   
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ภาพประกอบท่ี 1  วัตถุเคล่ือนท่ีจากตําแหนงท่ีเวลา t1  ไป  t2 
  

เม่ือพิจารณาวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีดวยความเร็วในกรณีตางๆ  ดังนี ้
กรณีท่ี 1 เม่ือ     21 VV

rr
=

จากภาพ  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  วัตถุเคล่ือนท่ีดวย
ความเร็ว V1  จนกระท่ังวัตถุมาถึงตําแหนงท่ีเวลา  t2  ความเร็วของวัตถุท่ีเวลา t2  เทากบั  V2   เม่ือ    

เราจึงบอกไดวาวัตถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ี  คือ   21 VV
rr

= 21 VV
rr

=

ความเร็วคงท่ี  เปนการบอกใหทราบวา  วัตถุมีการเคล่ือนท่ีอยางสมํ่าเสมอในแนวเสนตรง  
ไมวาจะพิจารณาในชวงเวลาใดๆ    
กรณีท่ี 2 เม่ือ  21 VV

rr
≠

จากภาพ  เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  วัตถุเคล่ือนท่ีดวย
ความเร็ว  จนกระท่ังวตัถุมาถึงตําแหนงท่ีเวลา  t2  ความเร็วของวัตถุท่ีเวลา t2  เทากับ  เม่ือ    

  เราจึงบอกไดวาวัตถุเคล่ือนท่ีดวยความเร็วท่ีเปล่ียนไป  นั่นคือ  วัตถุมีความเรง 
1V
r

2V
r

21 VV
rr

≠

ความเรง  (acceleration, )  หมายถึง  ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหนวยเวลา  ซ่ึง
ความเรงมีคาเปนไดท้ังบวกและลบ  ความเรงสามารถเขียนแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 

ar

 
ความเรง = ความเร็วท่ีเปล่ียนไป 

                   เวลาท่ีใช 
    = ความเร็วปลาย – ความเร็วตน 
      เวลาท่ีใช 
 
                   

หรือ               
t

vv
t
vΔa 12

rrr
r −

==

 
 ความเรง   เปนปริมาณเวกเตอร  ท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง  โดยทิศของความเรง  ( a ) จะอยู
ในทิศทางเดยีวกับความเร็วท่ีเปล่ียนไป  ( )  เสมอ  หนวยของความเรง คือ  m/s2 

r

vΔr

t1 

2V
r

 

 

1V
r

 

t2 
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กรณีท่ี 3 เม่ือ  <  1V
r

2V
r

 เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  ไป  t2  ดวยความเร็วท่ีเพิ่มมากข้ึน  
นั่นคือ  <   แสดงวาวัตถุมีความเรงเปนบวก 1V

r
2V
r

 ในกรณีท่ีวัตถุมีการตกอยางเสรี  (free fall)  หมายถึง  การตกโดยไมมีส่ิงใดกีดขวางหรือ
กระทบ  ความเรงของวัตถุท่ีเกิดขึ้น  เนื่องจากแรงโนมถวงของโลก  เรียกวา  คาความโนมถวง  (g) 
กรณีท่ี 4 เม่ือ  >    1V

r
2V
r

 เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของวัตถุจากตําแหนงท่ีเวลา  t1  ไป  t2  ดวยความเร็วท่ีลดลง  นั่น
คือ  >  แสดงวาวัตถุมีความเรงเปนลบหรือเรียกวา ความหนวง  คือ  ความเร็วปลายมีคานอย
กวาความเร็วตน  ตัวอยางเชน การวิ่งข้ึนภูเขาของรถยนต  เปนตน 

1V
r

2V
r

 
เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  (Ticker timer) 
 เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  เปนอุปกรณท่ีใชวัดความเร็วของวัตถุ หรือใชหาอัตราเร็วของ
วัตถุท่ีเคล่ือนท่ีในชวงเวลานั้นๆ  เพราะสามารถบันทึกตําแหนงเวลา  และตําแหนงวตัถุท่ีสัมพันธ
กัน 
 เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  มีสวนประกอบท่ีสําคัญดังรูป 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4 เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 
 หลักการทํางานของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  เม่ือนําเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลามาตอกบัหมอ
แปลงไฟฟาโวลตต่ําประมาณ  6  โวลต  จะทําใหคันเคาะส่ันดวยความถ่ีของไฟฟากระแสสลับท่ีใช  
คือ  50  คร้ังตอวินาที  เม่ือดงึแถบกระดาษท่ีสอดเขาไปใตกระดาษคารบอน  จะทําใหเกิดจุดตางๆ  
เรียงกันบนแถบกระดาษ  อันเนื่องมาจากโลหะปลายแหลมท่ีคันเคาะจะเคาะลงไปบนกระดาษ
คารบอน  จุดเหลานี้ทําใหทราบระยะทางและเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  เพราะเคร่ืองเคาะ
สัญญาณเวลานี้จะเคาะได  50  คร้ังในเวลา  1  วินาที  ดังนั้นชวงเวลาของการเคล่ือนท่ีของแถบ
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กระดาษจากจดุหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท่ีอยูเรียงกันจะมีคาเทากับ   วินาที  เราจึงสามารถ

คํานวณหาความเร็วในการเคล่ือนท่ีของแถบกระดาษได 
50
1

 เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาอาศัยความถ่ีของกระแสไฟฟาขนาด  50  รอบ/วินาที  ซ่ึงจะทําให
ตะปูเข็มซ่ึงเปนคันเคาะทําใหเกิดจุดบนแถบกระดาษคารบอนเคาะ  50 คร้ังในเวลา  1  วินาที  ดังนั้น  

ชวงเวลาการเคาะคร้ังหนึ่งกบัคร้ังถัดไปจึงมีคาเทากับ วินาที          
50
1

 

  ระยะเวลา  1  ชวงจุด  =    วนิาที 
50
1

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 5 แสดงจุดบนแถบกระดาษ 
 

จากรูป  เวลา  3 ชวงจุด  =  3( )  =  วินาที 
50
1

50
3

 โดยท่ัวไปเราสนใจทราบอัตราเร็ว  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือขณะใดขณะหน่ึง  ซ่ึง
สามารถหาไดโดยการหาอัตราเร็วเฉล่ียในชวงเวลาส้ันๆ 

 
ภาพประกอบท่ี 6 แสดงแถบกระดาษท่ีถูกดึงดวยมือผานเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 

 

ถาวัดระยะทางระหวาง  2  ชวงจุดท่ีตดิกนั  ซ่ึงเวลาหางกนั   อัตราเร็วเฉล่ียท่ีไดเปน

อัตราเร็ว  ณ  จดุกึ่งกลางเวลานั้น  ซ่ึงเรียกวา  อัตราเร็วขณะใดขณะหน่ึง  (instantaneous  speed)  
ตัวอยางอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง  เชน  อัตราเร็วท่ีอานไดจากมาตรวัดในรถยนตและ
รถจักรยานยนต  เปนตน 

50
2
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จากแถบกระดาษ  สังเกตเหน็วาระยะระหวางจุดจะไมเทากัน  แสดงวาแถบกระดาษแตละ
ชวงจุดมีการเคล่ือนท่ีดวยความเร็วไมสมํ่าเสมอ  แสดงวาในการดึงแถบกระดาษเราใชความเร็วไม
คงท่ี  ถาชวงใดท่ีเราดึงแถบกระดาษดวยความเร็วต่ํา  ระยะหางระหวางจุดจะนอย  แตถาชวงใดท่ีเรา
ดึงแถบกระดาษดวยความเร็วสูง  ระยะระหวางจดุจะมีคามาก  คาความเร็วเฉลี่ยในแตละชวงจดุ  หา
ไดจากความสัมพันธดังนี ้

 
ความเร็ว = การกระจดั 
    เวลาท่ีใช                                              

 ความเร็วเฉลี่ยในชวงจุดท่ี 3 ถึงจุดท่ี 4        =        การเปล่ียนตําแหนงจากจุดท่ี 3 ถึงจุดท่ี 4 

              
50
1

  วินาที 

 นั่นคือ  ความเร็วเฉลี่ยใน 1  ชวงจุด           =         การกระจัดใน  1  ชวงจุด 
       เวลาท่ีใชใน 1 ชวงจุด 
 
การหาความเร็วของแถบกระดาษ 

     การหาความเร็วเฉล่ีย 
 ความเร็วเฉลี่ยหาไดจากการเปล่ียนตําแหนงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจดุหนึง่  โดยการวัด

ระยะทางระหวางชวงจุด  โดยเวลาหางกนั  1  ชวงจดุ  คือ   วินาที  ความเร็วท่ีไดเปนความเร็ว

เฉล่ียในแตละชวงจุด  ซ่ึงเรียกวา  ความเร็วเฉล่ีย 
50
1

 
ตัวอยาง   เม่ือดึงแถบกระดาษท่ีสอดเขาไปใตกระดาษคารบอนของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  จะเกิด
จุดตางๆ เรียงกันบนแถบกระดาษ  ดังรูป 
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ใหหาความเร็วเฉลี่ยในชวงตอไปนี ้
ก.  ชวง  A  ถึง  B   
วิธีทํา  ความเร็วเฉลี่ยชวง A  ถึง  B  = ระยะจาก  A  ถึง  B 
                 เวลาท่ีใชจาก  A  ถึง  B 
            ระยะจาก  A  ถึง  B  =  0.2  cm.  =  0.002  m. 

            เวลาในแตละชวงจุด  =   
50
1

            ความเร็วเฉลี่ยชวง  A  ถึง  B  =   =  0.1  m/s 

50
1

0.002

ข.  ชวง  A  ถึง  E   
วิธีทํา  ความเร็วเฉลี่ยชวง A  ถึง  E  = ระยะจาก  A  ถึง  E 
                 เวลาท่ีใชจาก  A  ถึง  E 
            ระยะจาก  A  ถึง  E  =  2.1  cm.  =  0.021  m. 

            เวลาในแตละชวงจุด  =   
50
4

            ความเร็วเฉลี่ยชวง  A  ถึง  E  =   =  0.2625  m/s 

50
4

0.021

     การหาความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 
 ความเร็วขณะใดขณะหน่ึงหาไดจากความเร็วเฉลี่ยในชวงเวลาส้ันๆ  โดยการวัดระยะทาง

ระหวาง  2  ชวงจุดท่ีตดิกนั  เวลาหางกนั    วินาที  ความเร็วเฉลี่ยท่ีไดเปนความเร็วเฉล่ีย ณ จดุ

กึ่งกลาง  ซ่ึงเรียกวา  ความเรว็ขณะใดขณะหนึ่ง 
50
2

ตัวอยาง   เม่ือดึงแถบกระดาษท่ีสอดเขาไปใตกระดาษคารบอนของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  จะเกิด
จุดตางๆ เรียงกันบนแถบกระดาษ  ดังรูป 
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ใหหาความเร็วขณะใดขณะหน่ึงท่ีจดุ  E  และ จุด  G 
วิธีทํา    ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งท่ีจุด  E    =     ระยะจาก  D  ถึง  F 
             เวลาท่ีใชจาก  D  ถึง  F 
            ระยะจาก  D  ถึง  F  =  2.6  cm.  =  0.026  m. 

            เวลาจาก D  ถึง  F  =   
50
2

            ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งท่ีจุด  E  =   =  0.65 m/s 

50
2

0.026

วิธีทํา    ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งท่ีจุด  G    =     ระยะจาก  F  ถึง  H 
             เวลาท่ีใชจาก  F  ถึง  H 
            ระยะจาก  F  ถึง  H  =  4.9  cm.  =  0.049  m. 

            เวลาจาก  F  ถึง  H  =   
50
2

            ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งท่ีจุด  G  =   =  1.23 m/s 

50
2

0.049

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1)  ครูกลาวทักทายและทบทวนบทเรียนเรื่อง แรง โดยใหนักเรียนอภปิรายรวมกนัวา   
“แรงทําอะไรไดบาง”  ซ่ึงควรไดขอสรุปวา   

“แรงอาจทําใหวัตถุเปล่ียนรูปราง  เปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี โดยเปล่ียนจากหยุดนิ่งเปน
การเคล่ือนท่ี  หรือวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอยูแลวเม่ือมีแรงกระทําอาจทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีเร็วข้ึนหรือหยุดนิ่ง 
หรือเปล่ียนทิศทาง”     

2)  ครูทบทวนความหมายของความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวัตถุวา  ความเร็ว  คือ  
อัตราสวนระหวางการกระจัดกับเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 17 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 
 1)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม 17  การวัดความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกระดาษ 
 2)  ครูแจกใบความรู 17  เร่ือง  ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 
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ขั้นท่ี 3 ข บิายและลงขอสรุป 
บสําคัญของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 

า โดยเนนวาจุด 2 จุดท่ีถัด

กันจะมีร

ั้นอธ
1)  ครูอธิบายสวนประกอ
2)  ครูใหความรูเกี่ยวกับการทํางานของเคร่ืองเคาะสัญญาณเวล

ะยะเวลาหางกันเทาๆ กัน  เทากับ 1  วินาที   

3)  ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรม 17
50
   

ะนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทดลอง  ซ่ึงควรได
ขอสรุปด

ดึงแถบกระดาษดวยความเร็วท่ีตางกันระยะหางแตละจุดจะหางไมเทากัน  โดยถาดึง
แถบกระ

ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของการเคล่ือนท่ีไดจาก
อัตราสว

ามรูเพิ่มเติมวา  “ขนาดของความเร็วท่ีเปล่ียนไปในชวงเวลาท่ีใช  เรียกวา 
ความเรง

ูอธิบายวธีิการหาความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะใดขณะหน่ึงจากแถบกระดาษ 

ใหบนก

ุกคนสงใบกิจกรรม 17   

ื่อการเรียนการสอน 
บเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 

 

4)  หลังการทํากิจกรรม 17  ครูแล
ังนี้ 

“เม่ือ
ดาษชาๆ  แตละจุดจะอยูชิดกัน  ถาดึงกระดาษเร็วแตละจุดจะหางกัน  ถาดึงแถบกระดาษ

ดวยความเร็วสมํ่าเสมอแตละจุดจะหางเทาๆ กัน” 
โดยครูพูดเสริมตอวา  “เราสามารถการหา
นระหวางขนาดของการกระจัดและเวลาท่ีใช”  

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
1)  ครูใหคว
”   
2)  คร
3)  ครูใหนกัเรียนลองหาความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะใดขณะหน่ึงจากตัวอยางท่ีครูยก
ระดานดํา  เพื่อใหนกัเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1)  ครูใหนกัเรียนท
 2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 17 
 3)  ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 
ส

1)  หนังสือแบ
2)  ใบความรู 17  เร่ือง ผลของแรงตอความเรงของวัตถุ 

 3)  ใบกจิกรรม 17 
 4)  ใบงานท่ี 17 
 5)  ชุดคําถาม 
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การวัดผลและประเมินผล 
นรวมในการอภิปรายประเด็นท่ีครูตั้งและการทํากจิกรรม  ซ่ึงจะประเมิน

ามรับผิดชอบตอ

รรณานุกรม 
  อุดมพันธ. วิทยาศาสตร ม.1 เลม 2.  สํานักพิมพ SCIENCE  CENTER. กรุงเทพฯ :  

สุวรรณพินิจ. แรงและการเคล่ือนท่ีพลังงาน ม. 1. บริษัท ไฮเอ็ดพับ 

ทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).  

.rbr2.net/mywebphohuk/sic31101/force.htm 

 

 1)  สังเกตการมีสว
จากทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของนักเรียนขณะรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 17  ใบงานท่ี  17  และสมุดประเมินการเรียนรู 
 3)  ประเมินจากความกระตือรือรน  ความสนใจ  ความเพียรพยายาม  คว
งาน  ความซ่ือสัตย  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บ

ธนธัส
       หนา 135 – 142. 
นงลักษณ และปรีชา  
     ลิชช่ิง จํากัด. กรุงเทพฯ . หนา 97-104. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเ
      คูมือครูสาระ การเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว. 
      หนา 97 – 103. 
http://www.phohuk
http://school.phutti.net/force/moment/sub_moment_kind.html 
http://www.jv.ac.th/webteacher/Teacher_R/N_2.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phohuk.rbr2.net/mywebphohuk/sic31101/force.htm
http://school.phutti.net/force/moment/sub_moment_kind.html
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บันทึกหลังการสอน 
เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม

นไปต

 

            

 ความคิดเหน็
เป ามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
...............................................................................................

ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
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 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 




