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แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7                        เร่ือง  ตําแหนงของวัตถุ   
ภาคเรียนท่ี  1/2551              เวลา  2  คาบ 
วิชา  วิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                       สัปดาหท่ี  5  วันท่ี  30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3                          หอง  3/3 , 3/4                                                  
นิสิตฝกสอน  นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                      อาจารยนิเทศ อาจารยเกริก   ศักดิ์สุภาพ 
 
มาตรฐานการเรียนรู   
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร   
 1.  เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู  ความสามารถดานวิทยาศาสตร 
 2.  ใหนักเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพรองค
ความรูใหกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน   
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบ  รูวิธีการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ  และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร  วิทยาศาตร  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม
เพียงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง  หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งรูจักเลือกใช
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม  และตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ผังความคิด  เรื่องการเคลื่อนที่และตําแหนงของวตัถุ (ตําแหนงของวัตถุ) 

 

 

ตําแหนงของวัตถุ 

ตําแหนงของวตัถุ การกระจดั 
(Displacement) 

จุดอางอิงอยูนิง่ 

จุดอางอิง 

จุดอางอิงเคลื่อนที่ 

ระยะทาง 
(Distance) 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี  4  แรงและการเคล่ือนท่ี 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 4.2 :  เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานชวงชั้น 
 สังเกตการณเคล่ือนที่แบบตางๆ ในชีวิตประจําวัน  และอธิบายผลของแรงท่ีกระทําตอวัตถุและ
ลักษณะการเคล่ือนท่ีรวมท้ังการนําไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
  1)  สํารวจและอธิบายวิธีการระบุตําแหนงของวัตถุ 

2)  ทดลองและอธิบายความแตกตางระหวางระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีจากตําแหนงเร่ิมตนถึง ตําแหนง
สุดทาย กับระยะทางตรงจากตําแหนงเร่ิมตนไปยังตําแหนงสุกทาย 
 3)  สรุปความหมายของการกระจัดได 
 4) อธิบายความแตกตางของปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอรได 
 
สาระการเรียนรู 

ในชีวิตประจําวันของเราจะพบวัตถุท้ังท่ีอยูในสภาพเคล่ือนท่ีและอยูนิ่ง  โดยการศึกษาการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ  ตําแหนงของวัตถุจะมีการเปล่ียนแปลง  ดังนั้นจึงตองมีการบอกตําแหนงของวัตถุ 
 การบอกตําแหนงของวัตถุ  ใหมีความชัดเจนนั้นจะตองมีการเปรียบเทียบวาวัตถุนั้นอยู ท่ีใด  
โดยท่ัวไปจะใชการเทียบกับ  จุดอางอิง  หรือ ตําแหนงอางอิง  (reference point)   
จุดอางอิงท่ีใชในการบอกตําแหนง ควรมีลักษณะดังนี้ 

1.  โดยท่ัวไปจะใชจุดอางอิงท่ีอยูใกลตัวเรา  แตถาไมมีจุดอางอิงท่ีอยูใกลตัวก็ใหพิจารณาจุดอางอิง
ท่ีอยูไกลออกไป   

2.  ควรเปนส่ิงท่ีสังเกตไดงายและชัดเจน   
3.  จุดอางอิงท่ีใชในการบอกตําแหนงของวัตถุนั้น  อาจเปนส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติ  เชน  ตนไม  

แมน้ํา  หรือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เชน  อาคาร  ถนน  สะพาน  หลักกิโลเมตร   
นอกจากนี้ควรใหรายละเอียดเพิ่มเติมดวยวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงเปนระยะเทาใดและอยูทิศใด

ของจุดอางอิง  
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การบอกตําแหนงของวัตถุบนพื้นราบทําไดโดยการเทียบกับแนวเสนตรงสองเสนท่ีตั้งฉากกัน  แลว
ระบุวาวัตถุอยูหางจากแนวเสนตรงท้ังสองเปนระยะทางเทาใด  เสนตรงท้ังสองคือ  จุดอางอิง  เชน  การบอก
ตําแหนงท่ีนั่งในหองเรียน สามารถบอกไดโดยใชแนวผนังดานและดานขางของหองเปนแกนอางอิง 
 การบอกตําแหนงของวัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง  ตําแหนงของวัตถุและจุดอางอิงจะอยูบน
แนวเสนตรงเดียวกัน   
 
ระยะทาง  (Distance) 
 จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของวัตถุ เชน  รถ  คน  สัตว  วัตถุตกในอากาศ  พบวาตําแหนงของวัตถุมี
การเปล่ียนไปจากเดิมหรือกลาววาวัตถุจะเล่ือนตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม ซ่ึงอาจเรียกการเคล่ือนท่ี
เชนนี้วา  การเคล่ือนท่ีแบบเล่ือนตําแหนง  (translational motion)  ถาเราทราบตําแหนงเร่ิมตน  เสนทางการ
เคล่ือนท่ีและตําแหนงสุดทายของการเคล่ือนท่ี  ก็จะหาระยะทางไดจากความยาวตามเสนทางการเคล่ือนท่ี
นั้น  ดังรูป 1  ระยะทางจัดเปนปริมาณสเกลาร  ท่ีมีแตขนาดอยางเดียวไมตองบอกทิศทาง สัญลักษณเขียน
แทนดวย S หนวยในระบบ SI เปน เมตร (m) 
 
การกระจัด  (Displacement) 
 เม่ือวัตถุมีการเคล่ือนท่ีจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง การบอกตําแหนงใหมเทียบกับ
ตําแหนงเดิม  เพื่อใหเขาใจไดถูกตองชัดเจนตองบอกท้ังระยะทางและทิศทาง  ปริมาณท่ีบอกใหทราบถึงการ
เปล่ียนตําแหนง  เรียกวา  การกระจัด  (Displacement)  ซ่ึงเปนปริมาณเวกเตอร 

การกระจัดหาไดจากเสนตรง  ท่ีเขียนหัวลูกศรกํากับโดยลากจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทายของการ
เคล่ือนท่ี  ความยาวของเสนตรงแทนขนาดของการกระจัดและทิศท่ีหัวลูกศรช้ีจะแทนทิศของการกระจัด   
ดังรูป 1 การกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร ท่ีตองบอกท้ังขนาดและทิศทาง จึงจะไดใจความท่ีสมบูรณ 
สัญลักษณเขียนแทนดวย  S

v

                                                                                  S
v

 

 
S 

ภาพประกอบท่ี 1 เสนทึบ  หมายถึง  ระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไปได 
          เสนประ หมายถึง  การกระจัดซ่ึงวัดจากจุดตั้งตน  คอื จุด ก  
               จุดสุดทาย คือ จุด ข  มีทิศ 
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ตัวอยางการแสดงระยะทางและการกระจัด 
 เม่ือวัตถุเคล่ือนท่ีจาก A ไป B ตามแนวเสนทาง  ดังรูป 

 
 

จากรูป  วัตถุเคล่ือนท่ีจาก A ไป B  3 เสนทาง  จะไดวา 
  ตามเสนทางท่ี 1 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 1S 2S

v

  ตามเสนทางท่ี 2 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 2S 2S
v

  ตามเสนทางท่ี 3 ไดระยะทาง =   และไดการกระจัด =   ทิศจาก A ไป B 3S 2S
v

 
ปริมาณทางวิทยาศาสตร  แบงออกไดเปน 2 ชนิด  คือ  ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 

ปริมาณสเกลาร  (Scalar quantity)   
คือ  ปริมาณท่ีบอกแตขนาดก็มีความหมายท่ีสมบูรณแลว  ปริมาณสเกลาร  ไดแก  มวลสาร  

ระยะทาง  เวลา  พื้นท่ี  ปริมาตร  และความหนาแนน ตวัอยาง การบอกปริมาณสเกลาร  เชน  วัตถุมีมวล 5 
กิโลกรม  รถวิ่งไดระยะทาง  15 เมตร  เปนตน 

ปริมาณเวกเตอร  (Vwector quantity) 
 คือ  คาของปริมาณท่ีตองบอกท้ังขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายสมบูรณ ตัวอยาง ปริมาณ
เวกเตอรไดแก  แรง  ความเร็ว อัตราเรง  โมเมนต  แรงเคล่ือนไฟฟา  กระแสไฟฟา  การกระจัด  การบอก
ปริมาณเวกเตอร เชน  แรง 10 N  กระทําในแนวด่ิงมีทิศลงสูพื้นโลก  เปนตน   

บางคร้ังการบอกปริมาณเวกเตอรจะบอกเฉพาะขนาด  แตไมบอกทิศทาง  เชน  เคร่ืองบินบินตรง
จากสงขลาถึงกรุงเทพฯ  เปนระยะทางประมาณ  750  กโิลเมตร (ไมตองระบุทิศทาง  เพราะรูกันแลววาจาก
ทิศใตไปทิศเหนือ) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es         
(Inquiry Method) 
ขั้นท่ี  1  ขั้นสรางความสนใจ 

1)  ครูคุย/ทักทายนักเรียนและทบทวนความรูท่ีเรียนในคาบที่แลว 
2)  ครูตั้งประเด็นเพื่อนําเขาสูกิจกรรม 7.1 โดยการใหผูเรียนอภิปรายวา  “ถาครูใหนักเรียนไปนํา

ของส่ิงหนึ่งจากหองพักครูเขามาในหองเรียน  นักเรียนจะตองการทราบขอมูลอะไรบาง  ถึงจะสามารถนํา
ของน้ันเขามาในหองเรียนนี้ไดอยางรวดเร็ว  ไมเสียเวลา” 

3)  ครูถามนักเรียนวา  “ในการเปล่ียนตําแหนงของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง จะมีเสนทาง
การเคล่ือนท่ีอยางไรบาง  แตละเสนทางการเคล่ือนที่จะไดระยะทางเหมือนหรือตางกัน” เพื่อนําเขาสู
กิจกรรม  7.2  
ขั้นท่ี  2  ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบความรู  7  เร่ือง  ตําแหนงของวัตถุ   
2)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม  7.1  เร่ือง นั่งอยูท่ีไหน  และตอบคําถามทายกิจกรรม 
3)  ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม  7.2  เร่ือง เดินเพื่อการเรียนรู  และตอบคําถามทายกิจกรรม 
4)  ครูสุมนักเรียนใหนําเสนอแผนผังหองเรียนท่ีนักเรียนไดทํา  และการบอกตําแหนงท่ีนั่งของ

นักเรียนในหองเรียน 
ขั้นท่ี  3  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
 1)  ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการการทํากิจกรรม 7.1  นั่งอยูท่ีไหน  ซ่ึงนักเรียนควร
สรุปไดวา 
  -  การบอกตําแหนงของวัตถุใดๆ ตองบอกระยะหางและทิศทางของตําแหนงของวัตถุนั้น
เทียบกับจุดอางอิง 
  -  จุดอางอิงควรเปนจุดท่ีอยูนิ่ง  เปนจุดท่ีอยูใกลวัตถุนั้น  และสังเกตเห็นไดชัดเจน  ซ่ึง
จุดอางอิงอาจเปนส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติหรือเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 

2)  ครูใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทํากิจกรรม  7.2  เดินเพื่อการเรียนรู  ซ่ึงจากการ
ทดลอง  นักเรียนควรไดขอสรุปวา   
  -  ระยะทางที่เคล่ือนท่ีไดจากตําแหนงเร่ิมตนถึงตําแหนงสุดทาย  และระยะทางตรงจาก
ตําแหนงเร่ิมตนถึงตําแหนงสุดทาย  อาจมีขนาดเทากันหรือแตกตางกันก็ได 
  -  ระยะทางท่ีเดินไดแตละชวงกับระยะท่ีวัดในแนวตรงจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดสุดทาย  อาจ
มีขนาดเทากันหรือแตกตางกันก็ได  ซ่ึงจะมีขนาดเทากัน  ถาเดินเปนแนวตรงโดยไมเปล่ียนทิศการเคล่ือนที่  
แตถามีการเปล่ียนทิศการเคล่ือนท่ี  ปริมาณท้ังสองจะมีขนาดไมเทากัน 
 3)  ครูอธิบายเนื้อหาในหนังสือแบบเรียนหนา 6-9 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
 1)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปรายวา  ถาจุดอางอิงเปนจุดท่ีไมอยูนิ่งจะบอกตําแหนงของวัตถุตางๆ 
ไดถูกตองชัดเจนหรือไม อยางไร 
 2)  ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณทางวิทยาศาตรวามี 2 แบบ  คือ  ปริมาณสเกลารและ
ปริมาณเวกเตอร  

3)  ครูถามนักเรียนวา  “การกระจัดและระยะทางเปนปริมาณใด”  โดยใหนักเรียนรวมกันอภิปราย  
ขั้นท่ี  5  ขั้นประเมินผล 
 1)  ใบกิจกรรม 7.1  เร่ือง นั่งอยูท่ีไหน 
 2)  ใบกิจกรรม 7.2  เร่ือง เดินเพื่อการเรียนรู   
 3)  ใบงาน 7  
 4) สังเกตการทํางานเปนกลุม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1)  ใบความรู  7  เร่ือง ตําแหนงของวัตถุ   
 2)  ใบกิจกรรม  7.1  เร่ือง นั่งอยูท่ีไหน 
 3)  ใบกิจกรรม  7.2  เร่ือง เดินเพื่อการเรียนรู  
 4)  ใบงาน 7  
 5)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 
การวัดผลและประเมินผล 

1)  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม  โดยประเมินจากกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกิจกรรม 7.1 เร่ือง นั่งอยูท่ีไหน  และใบกิจกรรม 7.2 เร่ือง เดินเพื่อการเรียนรู  ซ่ึง
พิจารณาจากผลการทํากิจกรรม  การตอบคําถามทายกิจกรรม  และความตั้งใจในการทํางาน   
 3)  ประเมินจากการมีสวนรวมในช้ันเรียน  (การตอบคําถาม  การพูดอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็น  การปฏิบัติกิจกรรม)  ความกระตือรือรน  ความสนใจ  ความเพียรพยายาม  ความรับผิดชอบตองาน  
ความซ่ือสัตย  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บรรณานุกรรม 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548). หนังสือเรียน 
      สาระการเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว.หนา 4 – 9 . 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548). คูมือครูสาระ 
      การเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว.หนา 53 – 59 . 
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บันทึกหลังการสอน 
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               ลงช่ือ....................................................................(นสิิตฝกสอน) 
                   (นางสาวประภาวด ี  คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ
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             ลงช่ือ.................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
                           (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 
 




