
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8                                                   เร่ือง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 5 วันท่ี 7-11 ก.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 ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
 
 
 
 

ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ

ความเร็วและอัตราเร็ว 

1. ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 
(Instantaneous Velocity) 

2. ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4  แรงและการเคล่ือนที่ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สังเกตการณเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ในชีวิตประจําวนั  และอธิบายผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุ
และลักษณะการเคล่ือนท่ีรวมท้ังการนําไปใชประโยชน 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
  1)  สํารวจ  อภิปราย และอธิบายความหมายของอัตราเร็ว และความเร็วของวัตถุได  

2)  คํานวณหาอัตราเร็วและความเร็วของวัตถุจากขอมูลท่ีกําหนดใหได 
 
สาระการเรียนรู 
       ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
 การเคล่ือนท่ีจะเร็วหรือชาข้ึนกับระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดเทียบกับเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี 
เรียกวา อัตราหรือการกระจดัเทียบกับเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี เรียกวา ความเร็วนัน่คือ 

ความเร็ว (Velocity) คือ อัตราสวนระหวางการกระจดักับเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  
 ความเร็ว (Vrlocity) คือ การกระจัดท่ีเคล่ือนท่ีไดใน 1 หนวยเวลา เปนปริมาณเวกเตอร มี
หนวยเปน เมตรตอวินาที 

อัตราเร็ว (Speed) คือ อัตราสวนระหวางระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีกับเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ี  
 อัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใน 1 หนวยเวลา เปนปริมาณสเกลาร มีหนวย
เปน เมตรตอวนิาทีตอวินาที 
 

                           เวลา 
ความเร็ว    =       ระยะการกระจัด  

 
 

                   เวลา 
       อัตราเร็ว    =       ระยะทาง  
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ความเร็ว แยกพิจารณาเปน 2 ชนิด คือ 
1. ความเร็วขณะใดขณะหน่ึง (Instantaneous Velocity) คือ ความเร็วท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
ของการเคล่ือนท่ี เชน ความเร็วท่ีอานไดจากมิเตอรบอกความเร็วของรถขณะเวลานั้นๆ  
2. ความเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วเฉล่ีย 
 2.1 ความเร็วเฉล่ีย คือ อัตราสวนระหวางการกระจัดกับเวลา เปนปริมาณเวกเตอร 
 2.2 อัตราเร็วเฉล่ีย คือ อัตราสวนระหวางระยะทางกับเวลา เปนปริมาณสเกลาร 
 
                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การเคล่ือนท่ีของวัตถุจริง ในชวงเวลาตางๆกันมีความเร็วไมคงท่ี เชน ในการเคล่ือนท่ีของ
รถยนตจากจุดเร่ิมตนจะเร่ิมเคล่ือนท่ีชาๆแลวคอยๆเพ่ิมความเร็วมากข้ึน บางคร้ังลดความเร็ว 
ลงเพ่ือหยุดรถ และอาจขับเคลื่อนตอไป ดังน้ันความเร็วเฉล่ียในระยะเวลาส้ันๆจะไมคงท่ี ดังนั้น
มาตรวัดอัตราเร็วจะบอกคาแตกตางกัน ดังรูปท่ี 2 

 

รูปท่ี 2 การเคล่ือนท่ีในแนวตรงของรถยนตในชวงเวลาหนึ่งท่ีอัตราเร็วของรถไมคงท่ี 

                                               
                                      รูปท่ี 1 มาตรวัดอัตราเร็วของรถ (Speedometer) 

 การท่ีจะรูไดวาขณะนี้ความเร็วของยานพาหนะที่ขับไมวาจะเปนรถยนตหรือ
จักรยานยนตเทากับเทาใดน้ัน ตองดูจาก “มาตรวัดอัตรา” ของรถที่บอกอัตราเร็วของรถในหนวย
ระยะทางตอหนวยเวลา เชน ในรูปท่ี 1 บอกเปนกิโลเมตรตอช่ัวโมง ผูขับข่ีจะไดสังเกตเห็น
อัตราเร็วในขณะขับข่ียานพาหนะ เพื่อเตือนตนเองวาไมใหขับข่ีดวยอัตราเร็วท่ีสูงเกนิไปจนเปน
อันตรายตอตัวผูขับข่ีเองหรือผูอ่ืนท่ีท่ีรวมใชถนนเม่ือเขาทางโคงหรือทางรวม อันนําไปสูการ
เกิดอุบัติเหตุหรือเม่ือมีเหตุฉุกเฉินอาจหยุดรถไมทันหรืออาจเกิดการล่ืนไถลจนตกขางทางหรือ
ขามทางไปชนกับผูอ่ืน อีกทั้งยังเปนการฝาฝนขอจํากัดความเร็วตามกฎจราจรอีกดวย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูคุย/ทักทายนักเรียน 
2) ทบทวนความรูและการทํากจิกรรมในคาบที่แลว 
3) ครูยกสถานการณใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาถานกัเรียนเดินทางจากจังหวดัท่ี 

นักเรียนอยูไปยังจังหวัดเชียงใหม จะมีวิธีเดนิทางไปไดอยางไรบาง เวลาท่ีใชในแตละวธีิการ
เดินทางเทากนัหรือไม อยางไร เพื่อนําไปสูความหมายของอัตราเร็ว 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1) ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง มาวัดแรงกันเถอะ 
2) นักเรียนทําการทดลอง บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
3) ใหนกัเรียนสงตัวแทนแตละกลุมออกมารายงานผลการทดลอง ครูและนักเรียนรวมกนั 

สรุปและอภิปรายผล 
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1) ครูอธิบายเนื้อหาความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุเพิ่มเติม 
2) ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมที่ 8 ใหนกัเรียนฟง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูยกตัวอยางโจทยการคํานวณหาคาความเร็วและอัตราเร็ว 
ตัวอยางโจทย    เด็กหญิงกุกไกเดนิไปทางทิศตะวนัออกเปนระยะทาง 150 เมตร แลวเดินยอนกลับ
มาทางทิศตะวนัตก 30 เมตร ตองการทราบวาเดก็หญิงกุกไกเดนิทางเปนระยะทางเทาไร และมีการ
กระจัดเทาไร และถาเขาใชเวลาเดินท้ังหมด 3 นาที เดก็หญิงกุกไกมีอัตราเร็วและความเร็วเทาใด 
แนวคําตอบ  เสนทางการเดนิทางของเด็กหญิงกุกไกสามารถเขียนแทนดวยเสนตรงไดดังรูป ให ก 
เปนจุดเร่ิมตนเดินทางไปทางทิศตะวนัออกถึงจุด ข ระยะ กข เปน 150 เมตร แลวเดนิยอนกลับมา
ทางทิศตะวนัตกถึงจุด ค เปนระยะทาง 30 เมตร 
                                      ทิศเหนือ 
                                                                                                           ก           150 เมตร            ข 
ทิศตะวนัตก                                                ทิศตะวนัออก                          
                                                                                                                                           ค      ข 
                                       ทิศใต                                                                                          30 เมตร 
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         ระยะทางที่เด็กหญิงกุกไกเดินไดเทากับ 150 เมตร + 30 เมตร = 180 เมตร การกระจัดท่ี
เด็กหญิงกุกไกเดินไดเทากับ 150 เมตร - 30 เมตร = 120 เมตร จาก ก ไป ค ทางทิศตะวันออก 
อัตราเร็วของการเคล่ือนท่ี          =      ระยะทาง 
                                                                      เวลา 
                                                        =      180 เมตร                      =      1 เมตรตอวินาที 
                                                               3 x 60  วินาที 
ความเร็วของการเคล่ือนท่ี          =       ระยะการกระจัด 
                                                                           เวลา 
                                                        =       120  เมตร                    =       0.67  เมตรตอวินาที 
                                                               3 x 60  วินาที 
 
  2) ครูแจกใบความรูท่ี 8 เร่ือง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ พรอมท้ังใบงานท่ี 8 เพื่อเพิ่ม
ความเขาใจและฝกการคํานวณ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง มาวัดแรงกันเถอะ 
 2) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 8 เร่ือง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
 3) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 4) ครูสังเกตการใหความรวมของนักเรียนในการทํากจิกรรม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง มาวดัแรงกันเถอะ 
 2. ใบงานท่ี 8 เร่ือง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
 3. ใบความรูท่ี 8 เร่ือง ความเร็วและอัตราเร็วของวัตถุ 
 4. หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1) สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภปิราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง  
 2) ใหคะแนนจากใบกิจกรรมและการตอบคําถามทายบท 
 3) ประเมินความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเพยีรพยายาม ความมีน้ําใจ ความ
ซ่ือสัตยและความสนใจในการตอบคําถาม ท่ีนักเรียนแสดงออกใหเห็นตลอดกระบวนการเรียนรู 
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บรรณานุกรม 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).     
                  หนังสือเรียน สาระการเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภา   
                  ลาดพราว.หนา 1 – 3. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).  
                  คูมือครูสาระ การเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภา   
                  ลาดพราว.หนา 49 – 53. 

 http://www.rmutphysics.com 
 http://www.wikipedia.org 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
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