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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6                                                   เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                              เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                     สัปดาหท่ี 4 วันท่ี 25-27 มิ.ย. 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 
 
 
 

 
 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th 

ผังความคิด เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลื่อนที่แบวงกลม 
(Circular motion) 

การเคล่ือนที่ของวัตถุ 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล 
(Projectlie  motion) 

(Simple harmonic motion) 
การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย 

การเคลื่อนที่ในแนวตรง 
(Straight line motion) 
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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  สังเกต และระบุการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน 

2)  อธิบายประโยชนของการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน 
 3)  ทดลองและอธิบายลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของวัตถุ 
 
สาระการเรียนรู 

การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 ชีวิตเราในแตละวันจะตองเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุตางๆ อยูเสมอ เชน ในการ
เดินทางไปโรงเรียน หรือออกไปทํากิจกรรมตางๆท่ีจะตองเคล่ือนท่ีไปดวยตนเอง  หรือเคล่ือนท่ีไป
กับยานพาหนะก็ตาม เปนการเคล่ือนท่ีในแนวตรงหรือแนวโคง ตามถนนหรือทางท่ีจะไปเปนการ
เคล่ือนท่ีในแนวราบ  
 การเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 1.  การเคลื่อนท่ีในแนวตรง   เปนการเคล่ือนท่ีของวัตถุขนานกับพื้นโลก ทิศทางการ
เคล่ือนท่ีจะมีทิศทางเดียว แตอาจจะเคล่ือนท่ีไปกลับได อาจมีแรงกระทําหรือไมมีแรงกระทําก็ได 
ถามีแรงกระทํา ทิศของแรงท่ีกระทําจะอยูในแนวเดียวกับแนวการเคล่ือนท่ีของวัตถุเสมอ  เชน  การ
เคล่ือนท่ีของรถบนถนนท่ีเปนแนวเสนตรง   การเคล่ือนท่ีของรถไฟบนราง 
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        (ก)      (ข) 

ภาพประกอบท่ี 1  (ก)  แสดงการเคล่ือนท่ีของรถไฟบนราง 

                                                             (ข)  แสดงการเคล่ือนท่ีของรถในแนวตรง 

 
2.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล  เปนการเคล่ือนท่ีในสองแนวพรอมๆกัน  คือในแนวราบ

และในแนวด่ิง  แรงท่ีกระทําตอวัตถุมีทิศทางคงท่ีตลอดเวลา  โดยทํามุมใดๆกับทิศของความเร็ว 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  2 แสดงการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล 

 
 3.  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม เปนการเคล่ือนท่ีของวัตถุเปนวงกลมรอบศูนยกลาง เกิดข้ึน
เนื่องจากวัตถุท่ีกําลังเคล่ือนท่ีจะเดินทางเปนเสนตรงเสมอ แตขณะน้ันมีแรงดึงวัตถุเขาสูศูนยกลาง
ของวงกลม เรียกวา แรงเขาสูศูนยกลางการเคล่ือนท่ี  จึงทําใหวัตถุเคล่ือนท่ีเปนวงกลมรอบ
ศูนยกลาง เชน การโคจรของดวงจันทรรอบโลก หรือ การหมุนลูกบอลรอบตัว  โดยมีเชือกท่ีผูกลูก
บอลเปนรัศมี   
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 3 แสดงการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://junghoo.com.www.readyplanet.net/images/1094997243/Althom4225.gif&imgrefurl=http://www.junghoo.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D20275%26Ntype%3D2&h=375&w=500&sz=41&hl=th&start=489&um=1&tbnid=21rLI27Miv_1SM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%26start%3D486%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bangkokbiznews.com/2007/04/11/images/1_copy771Show.jpg&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/kittinunn/2007/04/13/entry-1/comment&h=394&w=500&sz=29&hl=th&start=705&um=1&tbnid=exf6rAij9KN8uM:&tbnh=102&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%26start%3D702%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN�
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://rawatrawat.555mb.com/www/circle/image2/image0001.jpg&imgrefurl=http://rawatrawat.555mb.com/www/circle/01.html&h=734&w=768&sz=85&hl=th&start=11&um=1&tbnid=e9G5qgP366grJM:&tbnh=136&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A1%26um%3D1%26hl%3Dth�
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 4.  การเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  วัตถุจะเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมาซํ้ารอยเดิมโดยมี
แอมพลิจูดคงตัว เชน  นาฬิกาลูกตุม   
 
 
 
 
 
 
 
     (ก)           (ข) 

ภาพประกอบท่ี 4  (ก) นาฬกิาลูกตุม 

                                                                               (ข)  ลักษณะการแกวงของลูกตุมนาฬิกา 
  
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 

1) ครูคุย/ทักทายนักเรียนและทบทวนความรูท่ีเรียนในคาบท่ีแลว 
2) ครูสาธิตการเคล่ือนท่ีของเหรียญ 2 เหรียญ โดยเหรียญหนึ่งวางบนไมบรรทัด  เหรียญ 

อีกอันหนึ่งวางบนโตะ  มือดานหนึ่งกดปลายไมบรรทัดไว  ใชมืออีกดานออกแรงตีไมบรรทัดที่อีก
ปลายหนึ่ง  ใหไมบรรทัดเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็ว  กอนท่ีจะตีไมบรรทัดครูใหนักเรียนทายผลท่ีเกิดข้ึน
วาเหรียญทั้งสองจะมีลักษณะการตกลงสูพืน้อยางไร แลวสาธิตการดีดเหรียญจากโตะในสอง
ลักษณะท่ีแตกตางกันใหนกัเรียนดแูลวถามนักเรียนวาการตกของเหรียญท้ังสองคร้ังเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1) ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ 
2) นักเรียนทําการทดลอง บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
3) ใหนกัเรียนสงตัวแทนแตละกลุมออกมารายงานผลการทดลอง ครูและนักเรียนรวมกนั 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaisecondhand.com/view/productpic/08/04/p6382242n2.gif&imgrefurl=http://www.thaisecondhand.com/_board/cl/data/CL6382242.html&h=292&w=219&sz=41&hl=th&start=32&um=1&tbnid=zScMR1dWCuyd2M:&tbnh=115&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AC%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN�
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ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
1) ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมที่ 6 ใหนกัเรียนฟง 
2) ครูอธิบายเนื้อหาการเคล่ือนท่ีของวัตถุแบบตางๆเพ่ิมเตมิโดยใชส่ือ PowerPoint 

ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1) ครูใหนกัเรียนยกตัวอยางการเคล่ือนท่ีของวัตถุแบบตางๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั 
         2) ครูแจกใบงานท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
 1) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ 
 2) ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 3) ครูใหนกัเรียนสงสมุดบันทึก 
 4) ครูสังเกตการใหความรวมของนักเรียนในการทํากจิกรรม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุ 
 2. ใบงานท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 3. ใบความรูท่ี 6 เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
 4. ส่ือ PowerPoint เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  
 5. 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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