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ค าน า 
 

 ชุดการสอนท่ีเนน้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) รายวชิาฟิสิกส์  
หน่วยการเรียนรู้ การเคล่ือนท่ี 2 มิติ เล่มน้ีจดัท าข้ึน  จะเนน้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  โดยให ้                                         
ความส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี ครูไม่ควรจะละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจาก 
การตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนจะท าใหค้รูไดค้น้พบวา่ นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียน     
ในเน้ือหานั้น ๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิม ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและ
ไม่เกิดแนวความคิดท่ีผดิพลาด การท่ีครูไม่ไดใ้หค้วามส าคญั  กบัขั้นตอนดงักล่าวจะท าใหย้ากแก่การพฒันา
แนวความคิดของผูเ้รียน และไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีผา่นการเรียนโดย
ใชชุ้ดการสอนน้ีจะสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจ าวนัและผูเ้รียน
สามารถสร้างองคค์วามรู้ไดเ้อง 

ชุดการสอนน้ีใชป้ระกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้เร่ือง การเคล่ือนท่ี 2 มิติ ไดแ้บ่งชุดการสอน
ออกเป็น 3 เล่ม ไดแ้ก่ เล่มท่ี 1 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล,์ เล่มท่ี 2 การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม และเล่มท่ี 3 
การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย ในแต่ละเล่มมีการจดัล าดบัขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 7 
ขั้นตอน (7E)  ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation)  
  2.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  
  3.  ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration)  
            4.  ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  
            5.  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  
            6.  ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
            7.  ขั้นน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (Extension)  

 ชุดการสอนทุกชุด ครูสามารถท่ีจะมอบใหน้กัเรียนน าไปศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ทบทวนเน้ือหา หรือ
สามารถน าไปใชใ้นการเรียนซ่อมเสริมในกรณีท่ีเรียนแลว้สอบไม่ผา่น โดยชุดการสอนดงักล่าวน้ีมีลกัษณะ
เด่น คือพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา คือ เน้นการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา  เขียนเป็นภาพสถานการณ์  
ลงมือค านวณโดยประยกุตม์าจาก กระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา  4  ขั้นตอนของโพลยา   

ขา้พเจา้หวงัวา่ชุดการสอน ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
                                  นายสกล  กาศกัด์ิ 
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สารบัญ 

 
เร่ือง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน 1 
แผนการจัดการเรียนรู้  

เร่ืองท่ี 1 การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของโพรเจกไทล ์ 3 
เร่ืองท่ี 2 การกระจดัและความเร็วของโพรเจกไทล์ 41 
เร่ืองท่ี 3 วตัถุท่ีมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัของโพรเจกไทล ์ 73 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
แบบทดสอบก่อนเรียน 111 
แบบทดสอบหลงัเรียน 116 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 121 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 125 

บรรณนุกรม 129 
ภาคผนวก  

เกณฑเ์คร่ืองมือประเมินประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 131 
เกณฑเ์คร่ืองมือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 139 
 โครงสร้างรายวชิาฟิสิกส์ 1 146 
  ค  าอธิบายรายวชิาฟิสิกส์ 1 150 
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ค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน 
 
 ชุดการสอนชุดน้ี เนน้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E) วชิาฟิสิกส์ เร่ือง
การเคล่ือนท่ี2 มิติ  จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อน
สามารถเพิ่มเติม ดดัแปลงกิจกรรม เน้ือหาสาระ ส่ือ อุปกรณ์หรือวธีิการวดัผล ประเมินผลไดต้ามความ
เหมาะสมและเพื่อความสะดวกในการใช ้ครูควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนดงัน้ี 

1.  ครูควรศึกษาขั้นตอนในการจดักิจกรรมโดยละเอียดจากชุดการสอน 
2.  ในการใชชุ้ดการสอน ควรใหผู้เ้รียนไดท้  าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัระดบัความรู้พื้นฐาน       

ของผูเ้รียน และเม่ือเรียนจบก็ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.  ครูจดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนใหพ้ร้อมและเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ตอ้งมี

ซอฟตแ์วร์   Adobe Flash Player ใชเ้ปิดไฟลก์ารทดลองเสมือนจริง และโปรแกรมVCL media player        
ใชเ้ปิดคลิปวดีิโอ,เคร่ืองฉายภาพเสมือนจริงหรือโทรทศัน์ เป็นตน้ เพื่อประกอบการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์  

4.  ครูควรปฏิบติัตนตามบทบาทหนา้ท่ีการจดักิจกรรมตาม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้              
7 ขั้นตอน (7E) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) ครูท าหนา้ท่ีในการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็ก        
ไดแ้สดงความรู้เดิม และท าใหเ้ด็กสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปยงัประสบการณ์เดิมท่ีมี 

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  ครูท าหนา้ท่ีกระตุน้นกัเรียนโดยสร้างค าถามย ัว่ย ุ        
ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาแก่นกัเรียน ซ่ึงท าใหน้กัเรียน              
เกิดความคิดขดัแยง้จากส่ิงท่ีนกัเรียนเคยรู้มาก่อน ครูเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดโดยเสนอ
ประเด็นส าคญัข้ึนมาก่อนเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  

3. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration) ครูกระตุน้ให้นกัเรียนตรวจสอบปัญหาและ
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

4. ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
แปรผล สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง 
กราฟ ฯลฯ ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่และช่วยนกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ครูควรจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ใหน้กัเรียนมีความรู้
มากข้ึน และขยายกรอบแนวคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิม ครูควรส่งเสริม     
ใหน้กัเรียนตั้งประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประมวลและปรับประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ ได ้ ครูควรส่งเสริมให้
นกัเรียนน าความรู้ใหม่ท่ีไดไ้ปเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมและสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ นอกจากน้ีครูควรเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
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7. ขั้นน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (Extension) ครูจะตอ้งมีการจดัเตรียมโอกาสใหน้กัเรียน  

น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั คอยกระตุน้ใหน้กัเรียน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได ้
 5.  ครูตอ้งเตรียมความพร้อมนกัเรียนในเร่ือง หน่วยสากล(SI) ค่าอุปสรรค  กฎของไซน์ สามเหล่ียม
มุมฉากและค่า sin ,cos และ tan ของมุมพื้นฐาน อาจใชว้ธีิการใหน้กัเรียนสอบท่องปากเปล่า  

5.  ระหวา่งท ากิจกรรม ครูควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์เอง ลงมือปฏิบติั และ                    
สร้างความรู้เองได ้

6.  ภายในชุดการสอนประกอบดว้ย 
6.1  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน 

(7E) แยกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละแผนประกอบดว้ย 
 -  แผนการจดัการเรียนรู้ 
-  เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
 -  ส่ือนวตักรรม 

       -   เฉลยแนวค าตอบ ใบงาน  ใบกิจกรรม  แบบทดสอบ  และแนวการรายงาน
กิจกรรมการทดลอง 

6.2  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  
-  แบบทดสอบก่อนเรียน 
-  แบบทดสอบหลงัเรียน 
-  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  6.3  บรรณานุกรม   
  6.4  ภาคผนวก  
   -  เกณฑเ์คร่ืองมือประเมินประเมินทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

-  เกณฑเ์คร่ืองมือประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
   - โครงสร้างรายวชิาฟิสิกส์ 1 
   -  ค  าอธิบายรายวชิาฟิสิกส์ 1 

2 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ือง การเคลือ่นที่แนวระดบัและแนวดิง่ของโพรเจกไทล์     
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          วชิาฟิสิกส์ 1    รหัสวชิา ว31201              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่นวระดับและแนวดิ่งของโพรเจกไทล์    ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2553     เวลา 2 ช่ัวโมง 
......................................................................................................................................................................... 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 4.2   เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
-  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

2.  ทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์และสรุปไดว้า่  แนวการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์
เป็นเส้นโคง้พาราโบลา 

3.  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่าง ๆ ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ โดยพิจารณาจากการ
เคล่ือนท่ีในแนวด่ิงดว้ยความเร่งคงตวัและการเคล่ือนท่ีในแนวระดบัดว้ยความเร็วคงตวั 
 

สาระส าคัญ 
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์projectile motion) เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวเส้นโคง้พาราโบลา 

ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศ การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลป์ระกอบดว้ยการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงและแนวระดบัท่ีเป็น
อิสระต่อกนั การเคล่ือนท่ีแนวด่ิงเป็นการเคล่ือนท่ีภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หรือการตกแบบเสรี 
ซ่ึงมีความเร่งคงตวั g  ส่วนการเคล่ือนท่ีแนวระดบัไม่มีแรงกระท า จึงเป็นการเคล่ือนท่ีท่ีมีความเร็วคงตวั 
 

ทกัษะ/กระบวนการ( 5 ทกัษะ ตามธรรมชาติวชิา) 
การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความเห็นจากขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและ

ควบคุมตวัแปร การทดลอง และ การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
 

คุณลกัษณะ(8 ข้อตามธรรมชาติวชิา) 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
8. มีจิตสาธารณะ 
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เนือ้หาสาระ 
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

        -   การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของโพรเจกไทล์  
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (10 นาท)ี 

1.1  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มยนืเป็นวงกลมเล่นเกมส่งลูกบอล โดยการโยนต่อกนัไปเร่ือย ๆ แลว้กลุ่มไหน 
ส่งผา่นมือไดม้ากท่ีสุดในเวลา 0.5 วนิาที 

1.2  ครูตั้งค  าถาม 
  -  ลูกบอลท่ีโยนในแต่ละคร้ัง มีวถีิการเคล่ือนท่ีมีลกัษณะใดใหน้กัเรียนวาดรูปลงสมุด(วถีิโคง้) 

 -  เราไดอ้อกแรงกระท าต่อลูกบอลขณะโยนหรือไม่(ออกแรง) 
 -  ขณะท่ีลูกบอลลอยในอากาศมีแรงกระท าต่อลูกบอลหรือไม่ ถา้มีคือแรงอะไร(มี ,มีแรงดึงดูด

ของโลกมากระท า) 
-  การเคล่ือนของลูกบอลขณะลอยในอากาศท่ีน้ีเรียกวา่การเคล่ือนท่ีแบบใด(การเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล)์ 
1.3  นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน (5 นาที)  

1.4  ครูเฉลยใบงาน พิจารณาร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเป็นรายขอ้ เพื่อทบทวนและส่งเสริม ขณะจดั
กิจกรรมการเรียนต่อไป 

 

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (5นาท)ี 
2.1  ครูตั้งค  าถาม 

 -  ลูกบอลท่ีเราโยนจะตกใกลห้รือใกลข้ึ้นกบัปริมาณใด(ไม่เฉลยค าตอบจนกวา่จะคน้หาค าตอบ
จากการท ากิจกรรม) 

 -  ถา้เราจะศึกษาการเคล่ือนท่ีของลูกบอล เราจะศึกษาอยา่งไร จึงจะง่ายท่ีสุด ร่วมกนัอภิปราย
จนไดข้อ้สรุปวา่ ศึกษาจากเงาของวตัถุขณะเคล่ือนท่ี ซ่ึงสามารถแยกออกก่ีระนาบ ( 2 ระนาบ คือเงาในแนวด่ิง 
กบัเงาในแนวระดบั) 

 -  การเคล่ือนท่ีแนวราบกบัการเคล่ือนท่ีแนวด่ิงมีปริมาณใดใชร่้วมกนั (เวลา) 
 -  การกระจดัแนวราบกบัการกระจดัในแนวด่ิงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร (ไม่เฉลยค าตอบจนกวา่จะ

คน้หาค าตอบจากการท ากิจกรรม) ดงันั้นเรามาศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจดัในแนวระดบักบัการ
กระจดัในแนวด่ิงกนั 
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3. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) (45 นาท)ี 
3.1  ครูอธิบายก่อนการท ากิจกรรม ตามใบกิจกรรมท่ี 1.1  การทดลองเร่ือง การเคล่ือนท่ี                   

แบบโพรเจกไทล ์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจดัในแนวระดบักบัการกระจดัในแนวด่ิงกนั 
3.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมท่ี 1 การทดลองเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
3.3  สุ่มนกัเรียน 2 กลุ่ม น าเสนอผลการทดลองหนา้ชั้นเรียน 

 

4. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
4.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง วา่เหมือนหรือแตกต่างจากผลการทดลองของ

เพื่อนท่ีน าเสนอหนา้ห้องหรือไม่ จนไดข้อ้สรุปวา่ 
4.1.1  จากกราฟ 1แสดงแนวการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ีวถีิโคง้ 
4.1.2  จากกราฟ 2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง y และ x2  ดงักราฟ แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ 

วา่ y แปรผนัตรงกบั x2     
   

 
 
  
 

  กราฟความสัมพนัธ์การกระจดัในแนวด่ิง y กบัการกระจดัในแนวระดบัยกก าลงัสอง x2 

 

y        x2 
y    =   k x2    เป็นสมการพาราโพลา 

สรุป การกระจดัในแนวด่ิงกบัการกระจดัแนวระดบัมีความสัมพนัธ์กนัแบบพาราโบลา ดงันั้น การเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ีวถีิโคง้พาราโบลา 

4.2  ครูเปิดไฟล ์การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์ไฟล ์projectile.awf)    
ดงัรูป 1.1 ครูตั้งค  าถามวา่ถา้ความเร็วคงตวัความสูงต่างกนั กรณีใดท่ีจะท าใหลู้กปืนตกไกลท่ีสุด(ไม่เฉลยค าตอบ
จนกวา่จะสาธิตเสร็จแลว้ร่วมกนัอภิปราย) ครูสุ่มนกัเรียนมา 2 คน เพื่อมาท าการเลือกความสูงตามตอ้งการ โดย
โปรแกรมบงัคบัความเร็วตน้คงตวัคือ 31.3 m/s  

y 

x2 
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รูปท่ี 1 การทดลองเสมือนจริงการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา :  http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/ 

 

4.3 ใหน้กัเรียนอภิปรายวา่ถา้ความเร็วคงตวัความสูงต่างกนัใครเคล่ือนท่ีตกไกลกวา่กนั(ระยะท่ีตกถึงพื้น
แปรผนัตรงกบัความสูง) 
 

5. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
5.1  ครูน าเคร่ืองยงิเหรียญข้ึนมาบนโตะ๊และอธิบายวธีิใช ้หลงัจากนั้นครูตั้งค  าถาม(ไม่เฉลยค าตอบ

จนกวา่จะสาธิตเสร็จแลว้ร่วมกนัอภิปราย) 
5.1.1 เหรียญทั้งสองจะมีลกัษณะการเคล่ือนท่ีเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
5.1.2  เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกนัหรือไม่ 

5.2  ตวัแทนนกัเรียนสาธิตการยงิเหรียญ หลงัจากนั้นครูถามค าถามตามขอ้ 5.1.1 กบัขอ้ 5.1.2 อีกคร้ัง
ร่วมกนัอภิปราย 

5.2.1  เหรียญท่ีอยูด่า้นหนา้จะเคล่ือนท่ีออกจากโตะ๊ในแนวระดบั เม่ือหลุดจากขอบโต๊ะจะ
เคล่ือนท่ีโพรเจกไทล ์ส่วนเหรียญท่ีอยูด่า้นหลงัจะเคล่ือนท่ีตกลงในแนวด่ิง 

5.2.2  เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกนั  แสดงวา่เหรียญทั้งสองเหรียญใชเ้วลาร่วมกนั 
5.3  ความเร็วตน้ของเหรียญทั้งสองแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร (เหรียญท่ีตกในแนวด่ิงมีความเร็วตน้

เป็นศูนย ์และเหรียญท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลมี์ความเร็วในแนวระดบั) 
5.4 ครูตั้งค  าถาม ถา้ออกแรงยิงมากกวา่เดิม เหรียญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกนัหรือไม่(พร้อมกนั) และ

เหรียญใชเ้วลาในการลอยในอากาศเท่าการทดลองคร้ังแรกหรือไม่(เท่ากนั) เหรียญท่ีอยูด่า้นหนา้เคร่ืองยงิตกห่าง
จากขอบโตะ๊ในแนวระดบัเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร(ไม่เท่ากนั เหรียญท่ีออกแรงยงิมากกวา่จะเคล่ือนท่ีไดไ้กลกวา่) 
สาเหตุใดท่ีท าใหเ้หรียญอนัท่ีออกแรงยงิมากเคล่ือนท่ีไดไ้กลกวา่(ไม่เฉลยค าตอบจนกวา่จะศึกษาใบความรู้ก่อน) 
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 5.5  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1 การเคล่ือนท่ีในแนวระดบัและแนวด่ิงในการเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล ์ ครูตั้งค  าถาม สาเหตุใดท่ีท าให้เหรียญอนัท่ีออกแรงยงิมากเคล่ือนท่ีไดไ้กลกวา่ ( วตัถุตกใกลห้รือ
ไกลข้ึนอยูก่บัความเร็วในแนวระดบักบัเวลาท่ีลอยในอากาศ ) 

 5.6  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 1.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทยโ์ดยการวาดรูป 
หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 

 5.7  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 1.3 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิง
หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 
 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
6.1  ครูใหน้กัเรียนท าแผนผงัมโนทศัน์(Concept Mapping) เร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของ

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลต์ามใบกิจกรรมท่ี 1.4  
6.2  นกัเรียนน า Concept  mapping มาอภิปรายแลกเปล่ียนและประเมินผลงานกบัเพื่อน    
6.3  นกัเรียนน าผลงาน Concept  mapping ท่ีไดรั้บการประเมินจากเพื่อนแลว้ น าออกมาอภิปราย

เก่ียวกบั Concept ของตนเอง  โดยการสุ่มจากครู 
6.4  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท า แบบทดสอบท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหาของการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและ

แนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์(วาดภาพ 1 คะแนน วธีิท าและค าตอบละ 2 คะแนน) 
 

7. ข้ันน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Extension)  
  7.1  ครูใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลโ์ดยการตั้งโจทยปั์ญหาพร้อมทั้งวาดรูปภาพประกอบ และการค านวณ ตามใบกิจกรรม
ท่ี 1.5 
  7.2  นกัเรียนแลกเปล่ียนโจทยปั์ญหา แลว้ช่วยกนัอภิปรายเฉลย  
 

ส่ือการเรียนการสอน  
รายการส่ือ สภาพการใช้ส่ือ 

1. ใบงานท่ี 1 ทบทวนความรู้พื้นฐาน ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความรู้เดิม  
2.  ลูกบอล สี ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความสนใจ 
3.  ใบกิจกรรมท่ี 1.1การทดลองเร่ือง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ขั้นท่ี 3 ส ารวจและคน้หา 
4. โปรแกรมการทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจก
ไทล ์

ขั้นท่ี 4 อธิบายและลงขอ้สรุป  
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รายการส่ือ สภาพการใช้ส่ือ 
5.  ใบความรู้ท่ี 1 การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ี
แบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

6. ใบกิจกรรมท่ี 1.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทยโ์ดยการวาดรูป ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้  
7. ใบกิจกรรมท่ี 1.3 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและ
แนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

8. ใบกิจกรรมท่ี 1.4 ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล  
9.  แบบทดสอบท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและ
แนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 

10. ใบกิจกรรมท่ี 1.5 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทยปั์ญหาและ
วธีิการหาค าตอบ 

ขั้นท่ี 7 น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หอ้งสมุด 
 2.  เวบ็ไซต ์
  -  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/supinya/projectil-m/projecti.htm 
  -  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/circular-motion/projectile/pro1.htm 
  -  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-11961/index.html 
  -  http://secondsci.ipst.ac.th/files/LO/Projectile-motion/start.html 
  -  http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1123 
   

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป้าหมาย/ 

ผลการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือวัด วิธีวัด เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

-    วเิคราะห์และอธิบายการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

1. ใบกิจกรรมท่ี 1.4         ผงัมโนทศัน์                 
( Concept Mapping) 
2.  แบบทดสอบท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหา
การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงในการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

1. ประเมิน ผงัมโนทศัน ์     (Concept 
Mapping) 
 
2. ตรวจแบบทดสอบ 

1. ผลการประเมิน              อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 
 
2. คะแนนทดสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไป 

เป้าหมาย/ 
ผลการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือวัด วิธีวัด เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

-   ทกัษะ/กระบวนการ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  สังเกต  การอภิปราย      การท ากิจกรรม ผลการประเมิน                   อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 

-   คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน 

แบบบนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียน 
3.  มีวนิยั 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

การส่งงานและการสังเกตของครูผูส้อน ผลการประเมิน                  อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 
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8.  มีจิตสาธารณะ 

 
กจิกรรมเสริมทกัษะหรือซ่อมเสริม 
 

รายการ วธีิด าเนินกิจกรรม 
1.  ปรับปรุง – แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

  
1.  ครูควบคุมดูแลใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
2.  ครูคอยเสริมหรือแกไ้ขเม่ือการอภิปรายของนกัเรียน 
    ไม่สมบูรณ์ 
3.  ครูช้ีแจงขอ้บกพร่องในการท ากิจกรรม  
4.  ครูเฉลยขอ้สงสัย ท่ีนกัเรียนท าไม่ได ้
5.  สอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีไม่ผา่นประเมินหลงัเรียน 

2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 1.  ใหน้กัเรียนท าช้ินงานในเชิงสร้างสรรค ์1 ช้ินงาน 
 

 
  

         ลงช่ือ                ผูส้อน 
         ( นายสกล  กาศกัด์ิ ) 

        ต  าแหน่ง ครู    วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ที ่1 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     1.1  จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน  
 
 
 
 
 
      
 
1.2  ผลการสอน 

ชั้น 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา 

ความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

ความเหมาะสมของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของส่ือ
การสอนท่ีใช ้

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่วมของนกัเรียน 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้
ปรั

บป
รุง

 

4/1                          

4/2                          

4/3                          

4/4                          

ร้อยละ      

              ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ใบกิจกรรม การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน 
                                                                       ( นายสกล  กาศักดิ์ ) 

                ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ 

ชั้น จ านวนนกัเรียน (คน) ผา่นเกณฑ ์(คน) ไม่ผา่นเกณฑ ์(คน) 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/3    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4    

รวม    
คิดเป็นร้อยละ    
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สาระการเรียนรู้ 
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ใบความรู้ที ่1   
การเคลือ่นที่แนวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 
 
การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์เป็นการเคลือ่นที่ของวตัถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา ถ้าไม่คิดแรงต้าน

อากาศ การเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์ประกอบด้วยการเคลื่อนทีแ่นวระดับกบัแนวดิ่งทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดย
แนวระดับวตัถุไม่มีแรงมากระท า จึงเป็นการเคลื่อนที่ทีม่ีความเร็วคงตัว ส่วนแนวดิ่งเป็นการเคลือ่นทีภ่ายใต้
แรงโน้มถ่วงเพยีงแรงเดียว หรือการตกอสิระ ซ่ึงมีความเร่งคงตัว g 

 

1.  การเคลือ่นทีแ่นวระดับ วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี จะใชส้มการ     
 

 
 
2.  การเคลือ่นทีแ่นวดิ่ง วตัถุเคล่ือนท่ีภายใตแ้รงโนม้ถ่วงซ่ึงมีทิศทางและขนาดคงท่ี  ดว้ยความเร่งคงท่ี  

g ใชส้มการ 
 

         
 

              

             
 

 
    

  
      

        

            
 

 
      

 
t 
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1.  ทหารยงิปืนใหญ่ท่ีหนา้ผาสูง 2,000 เมตร ท าใหลู้กปืนมี ความเร็วท่ีปลายกระบอกปืน 40 เมตร/วินาทีตาม
แนวระดบั(ก าหนด g = 10 m/s2) อยากทราบวา่ 
 ก.  นานเท่าใดลูกปืนจึงตกถึงพื้น 
 ข.  ลูกปืนตกห่างจากจุดยงิในแนวระดบัก่ีเมตร 
    วธีิท า ท าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให้ 
         Sy  =   2,000  m/s 
       uy  =  0     m/s 
       ux  = 40    m/s ซ่ึงมีค่าคงท่ี 
       g   = 10    m/s2 
 ก.  โจทยต์อ้งการหาค่า เวลา t ในการเคล่ือนท่ี ซ่ึงตอ้งหาจากแนวด่ิง 
   จากสูตร                    

 

 
    

   แทนค่า                        
 

 
       

                      
                 √

    

 
   √        s 

              ตอบ   ลูกปืนใชเ้วลาในการลอยในอากาศ      วนิาที   
 ข.  โจทยต์อ้งการหาค่าระยะทางในแนวระดบั (   ) 

จากสูตร                

  แทนค่า                         

              ตอบ   ลูกปืนตกห่างจากจุดยงิในแนวระดบั      เมตร 

 
 
 

ตัวอย่าง 

Sy= 2000 m t = ? 

ux= 40 m/s 

Sx= ? 

         Sy                   u = ux 

ข้อสังเกต 
1.  เวลาจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างสมการการเคลือ่นที่แกน  x   และแกน  y 
2.  ความเร็วทีจุ่ดใดๆ มีทิศสัมผสักบัเส้นโค้งของการเคลือ่นที่ 
3.  ความเร็วทีจุ่ดใดๆ แตกได้  2  แนว  คือ  vx  และ  vy   
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2.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นดาดฟ้าตึกซ่ึงสูงจากพื้น 25 เมตร ถา้เขาขวา้งลูกบอลดว้ยความเร็ว 25 เมตร/วนิาที    
ในทิศท ามุม 53 องศา กบัแนวระดบั (ก าหนด g = 10 m/s2) จงหา 
  ก.  นานเท่าใดลูกบอลจึงหล่นถึงพื้นดา้นล่าง 
  ข.  วตัถุตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัก่ีเมตร 
 วธีิท า  ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให้ 
                  Sy  =   25  m/s 
               uy  =  20 m/s 
                ux  = 15 m/s ซ่ึงมี
ค่าคงท่ี 
                g   = 10    m/s2 
 
 
 
  
ก.  โจทยต์อ้งการหาเวลา t ในการเคล่ือนท่ีทั้งหมด พิจารณาการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง 
        
 
       
 
 
    
     วธีิท า  จากสูตร                   

          
 

 
   

 

   แทนค่า              
 

 
         

  จดัรูปใหม่                            

  น า 5 หารตลอด                           
                             
                     
                ตอบ    เวลาทั้งหมดในการเคล่ือนท่ีก่อนตกถึงพื้นรวม   5 วนิาที 
 ข.  โจทยต์อ้งหาค่าระยะทางในแนวระดบั      

     วธีิท า    จากสูตร                  ; เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 

แทนค่า                         
                          

           ตอบ    วตัถุตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบั 75 เมตร 
   
 

Sy= 25 m 

Sx= ? 

u= 25 m/s 
 53 

ภาพวิถีการเคล่ือนท่ี            ภาพการแยกความเร็วให้เป็น 
              ความเร็วประกอบในแนวราบและแนวด่ิง 

 ⃗  = 25 m/s 

53 
 ⃗   =  ⃗       

 ⃗   =  ⃗       

uy  =  20 m/s 

vy  =  0  m/s 
           

Sy= 25 m 

     Sy     u 
         
  t 
    Sx   
 

uy  = 20 m/s 
Sy = 25 m/s 
g  =  10,/s2 

t  =  ? 
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   Sy         u 
       
 t 
    Sx 

Sy= 120 m 

Sx= ? 

30 

ภาพวิถีการเคล่ือนท่ี    ภาพการแยกความเร็วให้เป็น 
    ความเร็วประกอบในแนวราบและแนวด่ิง 

u= 20 m/s 

 ⃗  = 20 m/s 

30 

 ⃗   =  ⃗       

 ⃗   =  ⃗       

 

3.  นายวทิวสัยนือยูบ่นหนา้ผาสูง 120 เมตร  เขาไดข้วา้งกอ้นหินลงหนา้ผาดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วินาที  
ในทิศมุมคว  ่า 30 องศา กบัแนวระดบั(ก าหนด g = 10 m/s2) จงหา 
 ก.  นานเท่าใดลูกบอลจึงหล่นถึงพื้นดา้นล่าง 
 ข.  วตัถุตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัก่ีเมตร 
       วธีิท า  ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให ้

            
 
 
 
 
 
 
   

ก.  โจทยต์อ้งการหาเวลา t  ทั้งหมดในการเคล่ือนท่ี  

   จากสูตร                 
 

 
    

   แทนค่า                              
 

 
       

                                 
                                       
                                         
                               
                                  
              ตอบ    เวลาท่ีใชท้ั้งหมด เท่ากบั  4 วนิาที ( เวลาคือปริมาณท่ีมีเป็นค่าบวกเท่านั้น) 
   
ข.  โจทยต์อ้งหาค่าระยะทางในแนวระดบั      

จากสูตร                  

แทนค่า             √      

                √    เมตร 
              ตอบ    วตัถุตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบั ทั้งหมด 40√  เมตร 
 

 

 

          

Sy   =   120  m 
ux   =   10√   m/s คงท่ีตลอด 
uy   =  10  m/s 
g   =  10  m/s2 
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ส่ือนวตักรรม 
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ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์ไฟล ์projectile.awf) 

 

รูปท่ี 1 การทดลองเสมือนจริงการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา :  http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/ 
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 ⃗  = 60√  m/s 

ใบงานที ่1 ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 4 คะแนน,เวลา  5 นาที) 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

1.  ทบทวนความหมายและสัญลกัษณ์ (ใหเ้ติมค าในช่องวา่ง) 
1.  ระยะทาง คือ .......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
2.  ระยะกระจดั คือ ..................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
3.  อตัราเร็ว คือ ........................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
4.  ความเร็ว คือ ......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ................... 
5.  อตัราเร่ง คือ ........................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
6.  ความเร่ง คือ .......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ................... 

2.  ทบทวนสูตร  (ให้เติมสัญลกัษณ์ตวัแปรใหส้มบูรณ์) 

ความเร็วคงที่ 
ความเร่งคงที่ 

การเคลื่อนท่ีแนวระดับ (   คงที่) การเคลื่อนท่ีแนวดิ่งอิสระ (    ) 

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

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

               
 

 
  ........                         

 

 
 .........           

                  .....                       ......    

  *
        

 
+......   *

       

 
+...... 

3.  ทบทวนค่า sine และค่า cosine  ของมุมทีใ่ช้บ่อย (ตอบเป็นเศษส่วน) 
 0 30 45 60 90 37 53 

sin         

cos         

4.  ทบทวนการแตกความเร็วให้เป็นความเร็วประกอบในแนวแกน  x และแกน y (แยกเวกเตอร์ความเร็ว 
      ใหอ้ยู ่ในแนวด่ิงและแนวระดบั)  
      ก.        ข.  
 
 
 
      
ค.       ง.  
 

 
 

ใบกจิกรรมที ่1.1  
การทดลองเร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 ⃗  = 50 m/s 

37 45 

 ⃗  = 40√  m/s 

53 

 ⃗  = 30 m/s 30 
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รายช่ือสมาชิก 
  1.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  2.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  3.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  4.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 

 

จุดประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งในแนวระดบัและแนวด่ิง 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1.  ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ 1 ชุด 
  1.1  รางอลูมิเนียม 1 ราง 
  1.2  แป้นไม ้ 1 แผน่ 
  1.3  กระดาษกราฟ 1 แผน่ 
  1.4  ลูกกลมโลหะ 1 ลูก 
  1.5  กระดาษคาร์บอน 1 แผน่ 
  1.6  เป้าแผน่โลหะ 1 แผน่ 
 

วธีิท าการทดลอง 
1. จัดตั้งอุปกรณ์  

ประกอบรางอลูมิเนียมเขา้กบัแป้นไมด้งัรูป  1 ก. ติดกระดาษกราฟเขา้กบัแป้นไม ้ใหด้า้นยาว
ของกระดาษกราฟอยูใ่นแนวด่ิงและเส้นทึบในแนวด่ิงของกระดาษกราฟตรงกบัปลายรางดา้นล่างดงัรูป 1.1 ข. 
ติดกระดาษคาร์บอนกวา้งประมาณ 2.5  เซนติเมตรเขา้กบัแผน่โลหะท่ีใชเ้ป็นเป้า  โดยใหด้า้นท่ีเป็นคาร์บอนหนั
หนา้ออก  ใชก้ระดาษขาวบางๆ ปิดทบักระดาษคาร์บอนอีกชั้นหน่ึง  เอากระดาษกาวยึดกระดาษคาร์บอนและ
กระดาษขาวท่ีปลายบนและปลายล่างใหติ้ดสนิทกบัเป้า  น าเป้าดงักล่าวไปเก่ียวกบัแป้นไม ้ โดยใหเ้ป้าอยูใ่น
แนวด่ิง  และกนัดา้นกระดาษขาวไปทางราวอลูมิเนียมดงัรูป 1 ข.  ก าหนดต าแหน่งท่ีจะปล่อยลูกกลมโลหะ บน
รางอลูมิเนียมโดยใชป้ลายดินสอขีดท าเคร่ืองหมายไว ้ ทุกๆ คร้ังท่ีท าการทดลองจะตอ้งปล่อยลูกกลมโลหะ ณ 
ต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไวน้ี้ 
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                       ก. ติดกระดาษคาร์บอนและกระดาษขาว           ข. วางรางอะลูมิเนียมในแนวระดบัและ 
                            เขา้กบัเป้าโลหะแลว้เก่ียวกบัแป้นไม ้                 ติดกระดาษกราฟบนแป้นไม ้
 

รูป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 

2. หาเส้นทางการเคลือ่นที ่
   วางเป้าใหชิ้ดปลายรางอะลูมิเนียมดา้นล่าง ใหด้า้นยาวของเป้าทาบไปบนขอบเส้นทึบของ
กระดาษกราฟพอดี  วางลูกกลมโลหะตรงต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไวเ้อาไมบ้รรทดักั้นลูกกลมโลหะแลว้ยกไม้
บรรทดัออกอยา่งเร็วปล่อยใหลู้กกลมโลหะกล้ิงตกตามรางเขา้ชนกบัเป้า  จะเห็นต าแหน่งท่ีลูกกลมโลหะชนกบั
เป้าเป็นจุดด า  ท าเคร่ืองหมายบนกระดาษกราฟใหต้รงกบัจุดด าบนเป้าท่ีเกิดจากลูกกลมโลหะกระทบ  ท าการ
ทดลองซ ้ าเหมือนเดิมโดยเล่ือนเป้าใหห่้างจากปลายรางดา้นล่างคร้ังละ 1 เซนติเมตร  จนกระทัง่ลูกกลมโลหะไม่
กระทบเป้า หรือเป้าเลยจากแป้นไมอ้อกไป  จากผลการทดลองบนกระดาษกราฟ  แสดงแนวการเคล่ือนท่ีของลูก
กลมโลหะซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 
3. เขียนกราฟ 

   ก าหนดใหจุ้ดบนกราฟจุดแรกซ่ึงตรงกบัจุดท่ีลูกกลมโลหะกระทบเป้าเม่ือวางเป้าชิดปลายราง
ดา้นล่างเป็นจุดก าเนิด  ลากแกนนอนหรือแกน x และแกนยนืหรือแกน y  จากกราฟท่ีวดัได ้ วดัการกระจดัใน
แนวระดบั x  และการกระจดัในแนวด่ิง y ของจุดต่างๆ พร้อมทั้งหาค่ายกก าลงัสองของการะกระจดัในแนว
ระดบั  x2  บนัทึกผลการทดลองลงในตาราง  เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง การกระจดัในแนวด่ิง y 
และก าลงัสองของการกระจดัในแนวระดบั  x2 
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บันทกึผลการทดลอง 

 
กราฟ 1. แสดงแนวการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
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ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
x (cm)               

x (cm)               
2x (cm2)               

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า yx,  และ 2x  
 
วเิคราะห์ผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองตามตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า yx,  และ 2x  สามารถน ามาเขียนกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า y กบั 2x   โดยใหแ้กน y เป็นแกนตั้ง และแกน x2 เป็นแกนนอนไดด้งัน้ี 
 

 
กราฟ 2 .แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง y  กบั 2x  

  วเิคราะห์กราฟ  
........................................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ค่าความคลาดเคลือ่น 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
  จากการทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลท์ าใหเ้ราทราบวา่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

ค าถามท้ายการทดลอง 
1.  เพราะเหตุใดการทดลองน้ีจึงตอ้งปล่อยลูกกลมโลหะจากต าแหน่งเดียวกนัทุกคร้ัง 

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

..................................................................................................................................................................... 
2.   แนวการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะจากกระดาษกราฟบนแป้นไมมี้ลกัษณะอยา่งไร 

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

..................................................................................................................................................................... 
3.  จากกราฟระหวา่งการกระจดัในแนวด่ิง y กบัก าลงัสองของการกระจดัในแนวระดบั  x2  จะสรุปลกัษณะ

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลว์า่เป็นแนวโคง้แบบใด 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

4.  ถา้ขวา้งวตัถุออกไปดว้ยความเร็วตน้ ท ามุมกบัแนวระดบั  แนวการเคล่ือนท่ีจะเป็นอยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

5.  ค่าความเร็วในแนวด่ิงและแนวระดบัท่ีต าแหน่งต่างๆ ของโพรเจกไทลเ์ป็นอยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

  



157 
 

 

ใบกจิกรรมที ่1.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนศึกษาโจทยปั์ญหาแลว้ ให้เขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรตามท่ีก าหนด 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.  กอ้นหินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกจากหนา้ผาในแนวระดบั         
ดว้ยความเร็วตน้  10  เมตร/วินาที  กอ้นหินตกถึงพื้นดินในเวลา  8  
วนิาที  กอ้นหินจะตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด   (80 m) 
 

...................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกบอลลูกหน่ึงกล้ิงลงมาจากโตะ๊ซ่ึงสูง 1.25  เมตร  ถา้ลูกบอล
ตกกระทบพื้นตรงจุดท่ีห่างจากขอบโตะ๊ตามแนวระดบั 4.0 m 
ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะ๊มีค่าเท่าใด(8 m/s) 
 

 

...................................................................................................................................................................... 
3.  ขวา้งวตัถุจากหนา้ผาสูง  500  เมตร  โดยขวา้งออกไปในแนว
ระดบัดว้ยความเร็วตน้  20 เมตร/วนิาที นานเท่าไรกอ้นหินจึงจะตก
ถึงพื้น  และตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าไร             (10 
s,200 m) 
 
 
 

...................................................................................................................................................................... 
4.  ลูกกอลฟ์ถูกตีดว้ยความเร็วตน้ 75 m/s ท ามุม 37กบัแนว
ระดบับนดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร อยากทราบวา่ลูกกอลฟ์ตกห่างจาก
จุดท่ีตีในแนวระดบัก่ีเมตร(600 m) 
 
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
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ใบกจิกรรมที ่1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลือ่นที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (9 คะแนน , เวลา 9 นาที) 
ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ในกรอบส่ีเหล่ียมและเขียนตวั
แปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 

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

1.  กอ้นหินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกจากหนา้ผาในแนวระดบัดว้ยความเร็วตน้  10  เมตร/วินาที  กอ้นหิน             
ตกถึงพื้นดินในเวลา  8  วนิาที  กอ้นหินจะตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 

 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกบอลลูกหน่ึงกล้ิงลงมาจากโตะ๊ซ่ึงสูง  1.25  เมตร  ถา้ลูกบอลตกกระทบพื้นตรงจุดท่ีห่างจากขอบโตะ๊      
ตามแนวระดบั  4.0  เมตร  ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะ๊มีค่าเท่าใด 
 

 

วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
3.  ขวา้งวตัถุจากหนา้ผาสูง  500  เมตร  โดยขวา้งออกไปในแนวระดบัดว้ยความเร็วตน้  20 เมตร/วนิาที         
นานเท่าไรกอ้นหินจึงจะตกถึงพื้น  และตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าไร 
 
 
 
 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

โจทยก์  าหนด 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

โจทยก์  าหนด 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

โจทยก์  าหนด 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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แบบทดสอบที ่3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลือ่นทีแ่นวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (10คะแนน,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และขีดเส้นใต ้ ตวัแปรดว้ยปากกา
แดง พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 
เกณฑ์การประเมิน (วาดภาพ 1 คะแนน วธีิท าและค าตอบละ 2 คะแนน) 

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

1.  เคร่ืองบินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั บินในแนวระดบั ดว้ยความเร็ว 80 m/s  อยูเ่หนือพื้นราบ 1000 m  ตอ้งการ 
ทิ้งถุงยงัชีพใหผู้ป้ระสบภยั จงหาเวลาท่ีถุงยงัชีพลอยอยูใ่นอากาศ และระยะทางตามแนวระดบัท่ีถุงยงัชีพ
เคล่ือนท่ีได ้
 

 

 

วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2.  วตัถุถูกขา้งออกไปจากยอดตึกดว้ยความเร็วตน้ 20 m/s  ท ามุม 30 กบัระนาบระดบั  ขณะท่ีวตัถุหลุดจากมือ
อยูสู่งจากพื้น 400 เมตร จงหาเวลาท่ีวตัถุอยูใ่นอากาศและระยะไกลในแนวระดบัของโพรเจกไทล์ 
 

 
 
 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนด 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
 

โจทยก์ าหนด 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
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.......................................................................................................................................................................... 
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ใบกจิกรรมที ่3.4 ผงัมโนทัศน์ ( Concept Mapping) 
องค์ความรู้ เร่ือง การเคลือ่นทีแ่นวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี .........  
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แบบประเมินใบกจิกรรมที ่3.4 ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping)องค์ความรู้  
เร่ืองการเคลือ่นทีแ่นวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ................................................................... ชั้น ม. 4 /.......  เลขท่ี................. 
 
ผลการเรียนรู้       วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีเก่ียวกบั  การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทลเ์ป็นแผนผงัมโนทศัน์  ( Concept  Mapping ) 
 

องค์ความรู้   เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
เกีย่วข้อง ในหวัขอ้เร่ือง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ให้งาน  วนัท่ี .............................................................................. 
ก าหนดส่ง วนัท่ี .............................................................................. 
ส่งงาน  วนัท่ี..............................................................................ลงช่ือ.................................ผูส่้ง 
       ลงช่ือ.......................................ครูผูส้อน 
                   ( นายสกล  กาศกัด์ิ) 
                   

ล าดบั รายการ 
น ้าหนกัคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ความเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ       

2 ความสัมพนัธ์ กบัชีวติประจ าวนั       

3 รูปแบบ  สามารถน าไปเป็นแบบอยา่งได ้       

4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

5 ความสะอาด  เรียบร้อย         

 รวม       
 

5  =  ดีมากท่ีสุด     4  =  ดีมาก   3  =  ดี              2 =   พอใช ้        1 = ควรปรับปรุง 
 

      ผู้ประเมิน     ลงช่ือ............................................ผูป้ระเมิน 
          (.................................................)  ชั้น.........เลขท่ี......                    
      วนัท่ี ............................................ 
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ใบกจิกรรมที ่3.5 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทย์ปัญหาและวธีิการหาค าตอบ 
เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์การเคล่ือนท่ีในแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

  โจทย ์ ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 

วธีิท า   โจทยก์ าหนด 
 
 
 โจทยต์อ้งการทราบ 
  จากสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอบ............................................ 
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เฉลยแนวค าตอบ ใบงาน  ใบกจิกรรม  แบบทดสอบ 
และแนวการรายงานกจิกรรมการทดลอง 
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 ⃗  = 60√  m/s 

 ⃗   =   ⃗        
=  30√   m/s 

 ⃗   =   ⃗        
=  30  m/s 

ใบงานที ่1 ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 4 คะแนน, เวลา  5 นาที) 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

1.  ทบทวนความหมายและสัญลกัษณ์ (ใหเ้ติมค าในช่องวา่ง) 
1.  ระยะทาง คือ .......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
2.  ระยะกระจดั คือ ..................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
3.  อตัราเร็ว คือ ........................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
4.  ความเร็ว คือ ......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ................... 
5.  อตัราเร่ง คือ ........................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ.................. 
6.  ความเร่ง คือ .......................................................................ใชส้ัญลกัษณ์...........เป็นปริมาณ................... 

2.  ทบทวนสูตร  (ให้เติมสัญลกัษณ์ตวัแปรใหส้มบูรณ์) 

ความเร็วคงที่ 
ความเร่งคงที่ 

การเคลื่อนท่ีแนวระดับ (   คงที่) การเคลื่อนท่ีแนวดิ่งอิสระ (    ) 

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

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

               
 

 
  ........                         

 

 
 .........           

                  .....                       ......    

  *
        

 
+......   *

       

 
+...... 

3.  ทบทวนค่า sine และค่า cosine  ของมุมทีใ่ช้บ่อย (ตอบเป็นเศษส่วน) 
 0 30 45 60 90 37 53 

sin         

cos         

4.  ทบทวนการแตกความเร็วให้เป็นความเร็วประกอบในแนวแกน  x และแกน y (แยกเวกเตอร์ความเร็ว 
      ใหอ้ยู ่ ในแนวด่ิงและแนวระดบั)  
      ก.        ข.  
 
 
 
      
ค.       ง.  
 
 

ใบกจิกรรมที ่1  
การทดลองเร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

รายช่ือสมาชิก 

 ⃗  = 50 m/s 

37 

 ⃗   =  ⃗                     
   =  30 m/s 

 ⃗   =  ⃗                     
   =  40 m/s 

45 

 ⃗  = 40√  m/s 

  ⃗   =  ⃗  sin 45 

       = 40 m/s 

  ⃗   =  ⃗  sin 45 

       = 40 m/s 

53 

 ⃗  = 30 m/s 

 ⃗   =   ⃗        
        =  18 m/s 

 ⃗   =   ⃗        
        =  24 m/s 

30 

ความยาวตามเส้นทางท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีไป      สเกลาร์ 
      ความยาวของเสน้ตรงท่ีลากระหวา่งจุดเร่ิมตน้และจุดสุดทา้ย       เวกเตอร์ 
ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา      สเกลาร์ 
ระยะกระจดัท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหน่วยเวลา       เวกเตอร์ 
อตัราเร็วท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหน่วยเวลา      สเกลาร์ 
ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหน่วยเวลา       เวกเตอร์ 

  
  

 
 

          
                ut               
                                                
   

        
  

        
      

       0   

 
            √

 

 
    √ 

 
          1                     

 
   

 
 

          1  √ 

 
            √

 

 
     

 
             0      
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  1.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  2.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  3.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  4.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 

 

จุดประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งในแนวระดบัและแนวด่ิง 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1.  ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ 1 ชุด 
  1.1  รางอลูมิเนียม 1 ราง 
  1.2  แป้นไม ้ 1 แผน่ 
  1.3  กระดาษกราฟ 1 แผน่ 
  1.4  ลูกกลมโลหะ 1 ลูก 
  1.5  กระดาษคาร์บอน 1 แผน่ 
  1.6  เป้าแผน่โลหะ 1 แผน่ 
 

วธีิท าการทดลอง 
1. จัดตั้งอุปกรณ์  

ประกอบรางอลูมิเนียมเขา้กบัแป้นไมด้งัรูป  1 ก. ติดกระดาษกราฟเขา้กบัแป้นไม ้ใหด้า้นยาว
ของกระดาษกราฟอยูใ่นแนวด่ิงและเส้นทึบในแนวด่ิงของกระดาษกราฟตรงกบัปลายรางดา้นล่างดงัรูป 
1.1 ข. ติดกระดาษคาร์บอนกวา้งประมาณ 2.5  เซนติเมตรเขา้กบัแผน่โลหะท่ีใชเ้ป็นเป้า  โดยใหด้า้นท่ี
เป็นคาร์บอนหนัหนา้ออก  ใชก้ระดาษขาวบางๆ ปิดทบักระดาษคาร์บอนอีกชั้นหน่ึง  เอากระดาษกาว
ยดึกระดาษคาร์บอนและกระดาษขาวท่ีปลายบนและปลายล่างใหติ้ดสนิทกบัเป้า  น าเป้าดงักล่าวไป
เก่ียวกบัแป้นไม ้ โดยให้เป้าอยูใ่นแนวด่ิง  และกนัดา้นกระดาษขาวไปทางราวอลูมิเนียมดงัรูป 1 ข.  
ก าหนดต าแหน่งท่ีจะปล่อยลูกกลมโลหะ บนรางอลูมิเนียมโดยใชป้ลายดินสอขีดท าเคร่ืองหมายไว ้ 
ทุกๆ คร้ังท่ีท าการทดลองจะตอ้งปล่อยลูกกลมโลหะ ณ ต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไวน้ี้ 
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                       ก. ติดกระดาษคาร์บอนและกระดาษขาว           ข. วางรางอะลูมิเนียมในแนวระดบัและ 
                            เขา้กบัเป้าโลหะแลว้เก่ียวกบัแป้นไม ้                 ติดกระดาษกราฟบนแป้นไม ้
 

รูป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 

2. หาเส้นทางการเคลือ่นที ่
   วางเป้าใหชิ้ดปลายรางอะลูมิเนียมดา้นล่าง ใหด้า้นยาวของเป้าทาบไปบนขอบเส้นทึบของ
กระดาษกราฟพอดี  วางลูกกลมโลหะตรงต าแหน่งท่ีท าเคร่ืองหมายไวเ้อาไมบ้รรทดักั้นลูกกลมโลหะแลว้ยกไม้
บรรทดัออกอยา่งเร็วปล่อยใหลู้กกลมโลหะกล้ิงตกตามรางเขา้ชนกบัเป้า  จะเห็นต าแหน่งท่ีลูกกลมโลหะชนกบั
เป้าเป็นจุดด า  ท าเคร่ืองหมายบนกระดาษกราฟใหต้รงกบัจุดด าบนเป้าท่ีเกิดจากลูกกลมโลหะกระทบ  ท าการ
ทดลองซ ้ าเหมือนเดิมโดยเล่ือนเป้าใหห่้างจากปลายรางดา้นล่างคร้ังละ 1 เซนติเมตร  จนกระทัง่ลูกกลมโลหะไม่
กระทบเป้า หรือเป้าเลยจากแป้นไมอ้อกไป  จากผลการทดลองบนกระดาษกราฟ  แสดงแนวการเคล่ือนท่ีของลูก
กลมโลหะซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 
3. เขียนกราฟ 

   ก าหนดใหจุ้ดบนกราฟจุดแรกซ่ึงตรงกบัจุดท่ีลูกกลมโลหะกระทบเป้าเม่ือวางเป้าชิดปลายราง
ดา้นล่างเป็นจุดก าเนิด  ลากแกนนอนหรือแกน x และแกนยนืหรือแกน y  จากกราฟท่ีวดัได ้ วดัการกระจดัใน
แนวระดบั x และการกระจดัในแนวด่ิง y ของจุดต่างๆ พร้อมทั้งหาค่ายกก าลงัสองของการกระจดัในแนวระดบั  
x2  บนัทึกผลการทดลองลงในตาราง  เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง การกระจดัในแนวด่ิง y และก าลงั
สองของการกระจดัในแนวระดบั  x2 
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บันทกึผลการทดลอง 

 
กราฟ 1. แสดงแนวการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
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ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
x (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

x (cm) 0.25 0.65 1.45 2.5 3.5 4.65 5.9 7.9 9.45 11.3 13.85 15.45 
2x (cm2) 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า yx,  และ 2x  
 
วเิคราะห์ผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองตามตารางท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า yx,  และ 2x  สามารถน ามาเขียนกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ค่า y  กบั 2x   โดยใหแ้กน y เป็นแกนตั้ง และแกน 2x   เป็นแกนนอนไดด้งัน้ี 
 

 
กราฟ 2 .แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง y  กบั 2x  

  วเิคราะห์กราฟ  
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
ค่าความคลาดเคลือ่น 

2x (cm2) 

y(cm) 

 20                   40                    60                     80                    100                  120                   140 

16 
 

14 
 

12 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 

 

 
 

  
 
  

 
 

 
 

 จากกราฟความสัมพนัธ์  จะเห็นวา่   y  x2    หรือ  y = kx2   ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของกราฟ
พาราโบลา 

 ค่าความคลาดเคล่ือน อาจเกิดจาก 1. ปล่อยลูกกลมเหล็กจากระดบัความสูงเท่าเดิม เพื่อตอ้งการ
ใหค้วามเร็วขณะหลุดออกจากรางอะลูมิเนียมมีค่าเท่ากนั,  2.  การเขียนจุดจากเป้าไปลงบนกระดาษกราฟ
สามารถท าใหต้ าแหน่งท่ีชนเปล่ียนไปได ้
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 1.  การปล่อยลูกกลมเหล็กท่ีต าแหน่งเดียวกนัทุกคร้ังท่ีท าการทดลอง เพื่อใหค้วามเร็วของลูก
กลมเหล็กหลุดจากปลายรางมีค่าเท่ากนั 
 2.  แนวการเคล่ือนท่ีของลูกกลมเหล็กท่ีปรากฏบนกระดาษกราฟเป็นการเคล่ือนท่ีวถีิโคง้ 
 3.  จากกราฟระหวา่งการกระจดัในแนวด่ิงกบัการกระจดัในแนวระดบัยกก าลงัสอง x2  ท าให้
สรุปวา่   y  x2    หรือ  y = kx2   ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของกราฟพาราโบลา 
 

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

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

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

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

สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 1. จากการทดลองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลท์ าใหเ้ราทราบวา่ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
     ........................................................................................................................................................................ 
  
ค าถามท้ายการทดลอง 

1.  เพราะเหตุใดการทดลองน้ีจึงตอ้งปล่อยลูกกลมโลหะจากต าแหน่งเดียวกนัทุกคร้ัง 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

2.   แนวการเคล่ือนท่ีของลูกกลมโลหะจากกระดาษกราฟบนแป้นไมมี้ลกัษณะอยา่งไร 
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

3.  จากกราฟระหวา่งการกระจดัในแนวด่ิง y กบัก าลงัสองของการกระจดัในแนวระดบั  x2  จะสรุป
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลว์า่เป็นแนวโคง้แบบใด 

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

..................................................................................................................................................................... 
4.  ถา้ขวา้งวตัถุออกไปดว้ยความเร็วตน้ ท ามุมกบัแนวระดบั  แนวการเคล่ือนท่ีจะเป็นอยา่งไร 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  ค่าความเร็วในแนวด่ิงและแนวระดบัท่ีต าแหน่งต่างๆ ของโพรเจกไทลเ์ป็นอยา่งไร 

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

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

 

เพื่อตอ้งการใหค้วามเร็วตน้ขณะหลุดออกจากรางมีความเร็วเท่ากนั 
 
 
แนวการเคล่ือนท่ีของลูกกลมเหล็กเป็นวถีิโคง้ 
 
 
 
จากกราฟ สรุปวา่  y  x2   หรือ  y =kx2 ซ่ึงเป็นสมการความสัมพนัธ์ของกราฟพาราโบลา 
 
 
วถีิโคง้พาราโบลา 
 
 
ความเร็วในแนวด่ิงเปล่ียนไปตามสนามแรงโนม้ถ่วง  ความเร็วในแนวระดบัคงตวั 
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ใบกจิกรรมที ่1.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนศึกษาโจทยปั์ญหาแลว้ ให้เขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรตามท่ีก าหนด 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.  กอ้นหินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกจากหนา้ผาในแนวระดบั         
ดว้ยความเร็วตน้  10  เมตร/วินาที  กอ้นหินตกถึงพื้นดินในเวลา  8  
วนิาที  กอ้นหินจะตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด   (80 m)  
 

...................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกบอลลูกหน่ึงกล้ิงลงมาจากโตะ๊ซ่ึงสูง 1.25  เมตร  ถา้ลูกบอล
ตกกระทบพื้นตรงจุดท่ีห่างจากขอบโตะ๊ตามแนวระดบั 4.0 m 
ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะ๊มีค่าเท่าใด(8 m/s) 
 

 

...................................................................................................................................................................... 
3.  ขวา้งวตัถุจากหนา้ผาสูง  500  เมตร  โดยขวา้งออกไปในแนว
ระดบัดว้ยความเร็วตน้  20 เมตร/วนิาที นานเท่าไรกอ้นหินจึงจะตก
ถึงพื้น  และตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าไร             (10 
s,200 m) 
 
 
 

...................................................................................................................................................................... 
4.  ลูกกอลฟ์ถูกตีดว้ยความเร็วตน้ 75 m/s ท ามุม 37กบัแนว
ระดบับนดาดฟ้าตึกสูง 50 เมตร อยากทราบวา่ลูกกอลฟ์ตกห่างจาก
จุดท่ีตีในแนวระดบัก่ีเมตร(600 m)  
 
 
 
.............................................................................................................................................................................. 

ใบกจิกรรมที ่1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลือ่นที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ux =? 

Sx = 4 m 

Sy = 1.25 m g =10 m/s2 

Sy = 1.25 m 

Sy = 1.25 m 

37 

u = 75 m/s uy = 45 m/s 

ux = 60 m/s 

Sy = 50 m 

ux= 10 m/s 

Sx=  ? 

g= 10 m/s2 

t = 8 s 

ux= 20 m/s 

Sx=  ? 

g= 10 m/s2 

t =  ? 

Sx=  ? 
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โจทยก์ าหนด 
........................................................................... 
..........................................................................  

      Sy         ux                     
t     Sx 

                Sy        
            Sx        vx      

            ux       
                   t           Sx 

ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (9 คะแนน , เวลา 9 นาที) 
ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ในกรอบส่ีเหล่ียมและเขียนตวั
แปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 

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

1.  กอ้นหินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกจากหนา้ผาในแนวระดบัดว้ยความเร็วตน้  10  เมตร/วินาที  กอ้นหิน             
ตกถึงพื้นดินในเวลา  8  วนิาที  กอ้นหินจะตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 

 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกบอลลูกหน่ึงกล้ิงลงมาจากโตะ๊ซ่ึงสูง  1.25  เมตร  ถา้ลูกบอลตกกระทบพื้นตรงจุดท่ีห่างจากขอบโตะ๊      
ตามแนวระดบั  4.0  เมตร  ความเร็วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโตะ๊มีค่าเท่าใด 
 

 

วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.  ขวา้งวตัถุจากหนา้ผาสูง  500  เมตร  โดยขวา้งออกไปในแนวระดบัดว้ยความเร็วตน้  20 เมตร/วนิาที         
นานเท่าไรกอ้นหินจึงจะตกถึงพื้น  และตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าไร 
 
 
        
 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................

ux  = 10 m/s    
t   =  8  s 
 

Sx = ? 

ux  = 10 m/s   g   =  10 m/s 
t   =  8  s 

โจทยก์ าหนด 
........................................................................... 
..........................................................................  
 

Sy  = 1.25  m             g  =  10 m/s 
Sx  =  4.0 m 

      ux = ? 
 

Sy = 1.25  m              g  =  10 m/s 
       Sx  =  4.0 m 

      โจทยใ์หห้าระยะทางในแนวระดบั (Sx) 
   จากสูตร Sx = uxt 
   แทนค่า    Sx = (10)8 
 

          Sx =   80  เมตร 
   ตอบ กอ้นหินจะตกห่างจากจุดขวา้ง 
           ในแนวระดบั  80  เมตร 
 

     โจทยต์อ้งการหาค่าความเร็วแนวระดบั  ux          
จากสูตร        Sx  = uxt 
 เราตอ้งหาเวลา t  ในการเคล่ือนท่ีทั้งหมด 
  หาเวลา t   จากสูตร  Sy = uyt  +  

 
gt2 

  

แทนค่า         1.25  = (0)t  +  
 
(10)t2 

             t    =  0.5  วนิาที 
แทนค่า t ใน      Sx  = uxt 
  จะได ้            4    =  ux(0.5) 

ตอบ 
 ux = 8 m/s 

โจทยก์ าหนด 
............................................................................. 
............................................................................ 

Sy = 500  m  ux  = 20 m/s 
g  = 10 m/s2

  uy =  0 m/s 

ux  = 20 m/s     
                     t = ?  

Sy = 500 m 
Sx 

    
 

     หาเวลา t จากสูตร     Sy = uyt  +   
 
gt2 

       แทนค่า   500  = (0)t  +  
 
 (10)t2 

        t        =   10  s 
ตอบ วตัถุใชเ้วลา 10 วนิาที จึงตกถึงพื้น 

      หา  ระยะ Sx  จากสูตร  Sx  =  ux t      
 แทนค่า    Sx  =   (20)10 
 ตอบ   วตัถุตกห่างจากจุดขวา้งในแนวระดบั 
           เป็นระยะทาง 200 เมตร 
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       ux       
            Sy        t           Sx 

แบบทดสอบที ่1 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลือ่นทีแ่นวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (10 คะแนน,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และขีดเส้นใต ้ ตวัแปรดว้ยปากกา
แดง พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 
เกณฑ์การประเมิน (วาดภาพ 1 คะแนน วธีิท าและค าตอบละ 2 คะแนน) 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

1.  เคร่ืองบินช่วยเหลือผูป้ระสบภยับินในแนวระดบั ดว้ยความเร็ว 80 m/s  อยูเ่หนือพื้นราบ 1000 m  ตอ้งการทิ้ง
ถุงยงัชีพใหผู้ป้ระสบภยั จงหาเวลาท่ีถุงยงัชีพลอยอยูใ่นอากาศ และระยะทางตามแนวระดบัท่ีถุงยงัชีพเคล่ือนท่ี
ได ้
 

 

 

วธีิท า   
 
 
 
 
2.  วตัถุถูกขา้งออกไปจากยอดตึกดว้ยความเร็วตน้ 20 m/s  ท ามุม 30 กบัแนวระดบั  ขณะท่ีวตัถุหลุดจากมืออยู่
สูงจากพื้น 400 เมตร จงหาเวลาท่ีวตัถุอยูใ่นอากาศและระยะทางในแนวระดบัของโพรเจกไทล ์
 

 
 
 
วธีิท า  .............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนด 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
............................................ 
 

โจทยก์ าหนด 
ux  =  80 m/s                         . 
Sy  = 1000 m                        . 
g  =   10 m/s2                       . 
uy  =  0 m/s                           . 

         หา t  จากสูตร  Sy = uyt  +  
 

 gt2            . 
       แทนค่า        1000  = (0)t + 

 
 (10)t2             . 

                        5t2       =  1000                     . 

  t       =  10√    =  14.14  s  . 
ตอบ  ถุงยงัชีพลอยในอากาศ  14.14  วนิาที    
.   

         หา Sx   จากสูตร  Sx = uxt                     . 
       แทนค่า    Sx   = ( 80  ) (14.14 )               .   
                        Sx  =  1131.2  m                   . 
ตอบ ถุงยงัชีพเคล่ือนท่ีในแนวระดบัได ้      .       
       ระยะทาง  1131.2  เมตร    

ux = 80 m/s 

Sy = 1000 m                                 t   = ? 

Sx = 80 m/s 

30      ux = u cos 30 
              =   10√    m/s 

 
u  = 20 m/s                             
Sy = 400 m                            
g  = 10 m/s2                          
 = 30                              
 

uy = u sin 30                   u = 20 m/s 
   = 10 m/s   
                       

Sy = 400 m 
                       

Sx = ? 
                                หา เวลา(t)ทั้งหมด 

จากสูตร    Sy  =  uyt     +   
  

 
 gt2 

        ก าหนด ทิศช้ีข้ึนมีค่า บวก คือ uy 

  ทิศช้ีลงมีค่า ลบ คือ Sy และ g           
แทนค่า     -400  = (10)t  +     

 
 (-10)t2 

    t2 -  2t  - 80 = 0 
       t  = 10 วนิาที 

ตอบ วตัถุลอยในอากาศ 10 วินาที 
       
หาระยะทางในแนวระดบั 
        จากสูตร   Sx  =   uxt 
     แทนค่า        Sx  =   (10√   )10 = 1732 m 
ตอบ วตัถุเคล่ือนท่ีในแนวระดบัได ้1,732  เมตร 

       ux          Sy 
 t      Sx 
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..........................................................................................................................................................................  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
เร่ือง การกระจดัและความเร็วของการเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์          วชิาฟิสิกส์ 1    รหัสวชิา ว31201              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 

เร่ือง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์  ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2553   เวลา 2 ช่ัวโมง 
......................................................................................................................................................................... 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ  
หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
-  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. หาการกระจดัลพัธ์ขณะใดขณะหน่ึงของวตัถุซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 2. หาความเร็วขณะใดขณะหน่ึงของวตัถุซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 3. ค  านวณหาปริมาณต่างๆของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลไ์ดเ้ม่ือก าหนดสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งให้ 

 

สาระส าคัญ 

 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์projectile motion) เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุในวถีิโคง้พาราโบลา ทั้งน้ี
ความเร็วของวตัถุกบัการกระจดัลพัธ์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยทิศของความเร็วมีทิศขนานกนักบัทิศของ
เส้นผสัความโคง้ 
 

ทกัษะ/กระบวนการ(5ทกัษะ ตามธรรมชาติวชิา) 
การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความเห็นจากขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและ

ควบคุมตวัแปร การทดลอง และ การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
 

คุณลกัษณะ(8 ข้อตามธรรมชาติวชิา) 
 3. มีวนิยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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เนือ้หาสาระ 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
       -   การกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (10 นาท)ี 

 1.1  ครูใหน้กัเรียนเลือกตวัแทนกลุ่มละ 1 คน ยนืข้ึน แลว้ใหส่้งลูกบอลโดยการโยนส่งไปเร่ือย ๆ       
จนครบทุกคน  

1.2  ครูตั้งค  าถาม 
 -  ลูกบอลท่ีโยนมีวถีิการเคล่ือนท่ีแบบใด(วถีิโคง้) 
 -  ความเร็วของลูกบอลคงท่ีหรือไม่(ไม่คงท่ี) ขนาดคงท่ีหรือไม่ (ไม่คงท่ี ) ทิศทางคงท่ีหรือไม่  

( ไม่คงท่ี) 
 -  ขณะท่ีลูกบอลลอยในอากาศมีแรงกระท าต่อลูกบอลหรือไม่ถา้มีคือแรงอะไร แรงท่ีมากระท า

มีทิศทางใด(มี มีแรงดึงดูดของโลกกระท า  มีทิศช้ีด่ิงลงดา้นล่าง)  แรงท่ีมากระท ามีขนาดคงท่ีหรือไม่ (คงท่ี) 
ดงันั้นความเร่งคงท่ีหรือไม่(อภิปราย ∑  ⃗      ซ่ึงถา้มวลคงท่ี จะท าใหค้วามเร่งคงท่ี a = g สรุปวา่ในแนว
ระดบั ความเร่งคงท่ี g ) 
  1.3  นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน ( 5 นาที)  

1.4  ครูเฉลยใบงาน พิจารณาร้อยของนกัเรียนท่ีผา่นเป็นรายขอ้ เพื่อ ทบทวนและส่งเสริม                  
ขณะจดักิจกรรมการเรียนต่อไป 

 

 2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (5นาท)ี 
2.1 นกัเรียนทุกคนวาดรูปวถีิการเคล่ือนท่ีของลูกบอลท่ีไดจ้ากการลงความเห็นของกลุ่ม แลว้ตั้งค  าถาม 

-  ขณะท่ีลูกบอลลอยในอากาศ ลูกบอลมีการจะจดัคงท่ีหรือไม่ อยา่งไร (ไม่คงท่ี เพราะวตัถุมี
การเปล่ียนแปลงต าแหน่งตลอดเวลา)พิสูจน์ โดย ก าหนดจุดต่าง ๆ  บนวถีิโคง้ แลว้ลากการจะจดัจากจุดเร่ิมตน้ 

-  ขณะท่ีลูกบอลลอยในอากาศ ลูกบอลมีความเร็วคงท่ีหรือไม่ อยา่งไร( ไม่คงท่ี เพราะการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ีประกอบดว้ยการเคล่ือนท่ี 2 แนว คือแนวด่ิงและแนวระดบัท่ีเป็น
อิสระต่อกนั แนวระดบัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั แนวด่ิงความเร็วมีขนาดเปล่ียนไปตามแรงท่ี) 

2.2  ครูเปิด คลิปวดีิโอ เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องลูกปืน(ไฟล ์projectile 1.mov)ดงัรูปท่ี 2.1 
แลว้ครูอธิบายก่อนเปิดวา่ ลูกปืนมีการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
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รูป 2.1  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องลูกปืน      
ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 

 

2.3 ครูตั้งค  าถาม(ก่อนเปิดคลิปวดีิโอ แลว้อภิปรายเพื่อหาค าตอบหลงัดูคลิปวิดีโอเสร็จแลว้) 
-  ความเร็วแนวระดบัมีขนาดเป็นอยา่งไร(คงท่ี) 
-  ขนาดของความเร็วในแนวด่ิงเป็นอยา่งไร(เพิ่มข้ึน) ความเร็วปลายมากกวา่ความเร็วตน้    

แสดงวา่ความเร่งของวตัถุเป็นบวกหรือลบ(บวก)นั้นคือความเร่งอะไร(ความเร่งโนม้ถ่วงโลก) 
2.4 ความเร็วลพัธ์ของวตัถุท่ีเรามองเห็นมีทิศใดและมีขนาดเท่าใด(เป็นค าถามกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้

อยากเห็น ซ่ึงจะน าค าถามไปถามอีกคร้ังหลงัศึกษาในขั้นลงขอ้สรุปผล)  
 

3. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) (45 นาท)ี 
3.1  ครูเปิดไฟล ์การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการกระจดัของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์                    

(ไฟล ์ProjKinematics.swf ) ดงัรูป 2.2  
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รูปท่ี 2.2  การทดลองเสมือนจริงท่ี การกระจดัของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
 

3.2  ครูตั้งค  าถาม 
  -  ถา้เราจะหาขนาดและทิศทาง ของการกระจดั ท่ีเราเห็นเป็นเส้นสีเขียว เราตอ้งทราบอะไร
(การกระจดัในแนวระดบั (Sx) กบัและการกระจดัในแนวด่ิง( Sy) ) 

-  ถา้เราจะหาขนาดและทิศทางของความเร็วของวตัถุ เราจะตอ้งทราบอะไรบา้ง (ความเร็ว     
แนวระดบั(ux)และความเร็วในแนวด่ิง (vx)) เน่ืองจากการกระจดัและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ดงันั้นเราตอ้ง
หาผลลพัธ์แบบเวกเตอร์ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี 

3.3  ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั ทฤษฏีบทปีทาโกรัส  
    ถา้สามเหล่ียม  ABC  เป็นสามเหล่ียมมุมฉาก  ซ่ึงมี  A ̂B  เป็นมุมฉาก  ให ้      และ    เป็น

ความยาวของดา้นตรงขา้มมุม  A , B และ C  ตามล าดบั     แลว้จะไดค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวทั้งสามของ
สามเหล่ียมมุมฉาก  คือ 
 
 
 
   
  

         

A 

B C 
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ทิศทางของการกระจดัหาไดจ้าก กฎของไซน์ (law of sine) ระบุไวว้า่อตัราส่วนของความยาวของ

ดา้น   ท่ีสมนยักบัมุม α (มุมตรงขา้ม) จะเท่ากบัอตัราส่วนของความยาวของดา้น   ท่ีสมนยักบัมุม β ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
  ถา้พิจารณา สามเหล่ียมมุมฉาก จะได ้
 

 
 
 
 

ร่วมกนัอภิปรายจนไดข้อ้สรุป ขนาดการกระจดัหาไดจ้ากสูตร  |  |  √  
    

  

ทิศทางหาไดจ้ากสูตร            

  
  กบัแนวระดบั 

 3.4  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความเร็วของวตัถุซ่ึงใชว้ธีิการเดียวกนักบัการหาการกระจดัของ
วตัถุ 

 

4. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
 4.1  ครูเปิดไฟล ์การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวด่ิงของวตัถุท่ีอยูใ่นระบบท่ีเคล่ือนท่ี

ดว้ยความเร็วคงท่ี(ไฟล์ Projectile 6.swf) ดงัรูป 2.3  ครูอธิบายก่อนการทดลองวา่จะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 
 

 

  
  

  

          
 

 
 

        
 

 
 

        
 

 
 

  

A 

B 

C 
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รูปท่ี 2.3  การทดลองเสมือนจริงเร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวด่ิงของวตัถุท่ีอยูใ่นระบบท่ีเคล่ือนท่ี               
ดว้ยความเร็วคงท่ี 

ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
  

- ครูตั้งค  าถาม  ขณะท่ีเรือแล่นไปขา้งหนา้มีลูกบอลหล่นจากเสากระโดงเรือ 
  1.  คนบนเรือจะเห็นลูกบอลเคล่ือนท่ีเป็นเช่นไร(ไม่เฉลย นกัเรียนตอ้งสร้างองคค์วามรู้เอง) 
  2.  คนท่ียนืบนฝ่ังจะเห็นลูกบอลเคล่ือนท่ีเป็นเช่นไร(ไม่เฉลย นกัเรียนตอ้งสร้างองคค์วามรู้เอง) 
 -  ครูกดปุ่มเร่ิมทดลองเสมือนจริง  ครูตั้งค  าถามอีกคร้ัง 
  1.  คนบนเรือจะเห็นลูกบอลเคล่ือนท่ีเป็นเช่นไร(ตกลงมาแบบด่ิงอิสระ) 
  2.  คนท่ียนืบนฝ่ังจะเห็นลูกบอลเคล่ือนท่ีเป็นเช่นไร(เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล)์ 
4.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปวา่จากเหตุการณ์ท่ีปรากฏ เราจะเห็นไดช้ดัเจนเลยวา่การ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลคื์อการเคล่ือนท่ี 2 แนวท่ีเป็นอิสระต่อกนั ดงันั้นการค านวณ เราตอ้งแยกค านวณ 
 4.3  ครูเปิดการทดลองเสมือนจริงท่ี 3 เร่ืองการกระจดัแนวราบละการกระจดัแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล ์(ไฟล ์AF_0410.swf)  ดงัรูป 2.4 ครูอธิบายก่อนการทดลองวา่จะเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึน 
 

  



181 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.4  การทดลองเสมือนจริงเร่ือง การกระจดัแนวราบละการกระจดัแนวด่ิงของการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
 

(จากการทดลองเสมือนจริง โดยก าหนดความเร็วตน้ 50 m/s และความเร่งโนม้ถ่วงโลก g = 9.8 
m/s2 เราสามารถเปล่ียนมุมเงยไดแ้ละตอ้งการหาการกระจดั ณ ต าแหน่งใดในวถีิโคง้ให้วางเมา้ส์คอมพิวเตอร์ไป
ตามเส้นทางการเคล่ือนท่ี) 

4.4  ครูสุ่มเลือกตวัแทนนกัเรียน 2 คน  คือ ชาย และหญิงตั้งโจทยปั์ญหาตามเง่ือนไขโดยเลือกมุมได้
ตามตอ้งการ และแสดงวธีิค านวณ(การทดลองน้ีก าหนด ความเร่งโนม้ถ่วง g = 9.8 m/s2) หลงัจากนั้นตวัแทน
นกัเรียน กดเร่ิมทดลอง เปรียบเทียบค่าท่ีไดจ้ากค านวณกบัการทดลองเสมือนจริง และค านวณหาการกระจดั      
ณ เวลาท่ีก าหนด 
  4.5  อภิปรายลงขอ้สรุป 

1.  การกระจดัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาหาไดจ้าก สูตร  |  |  √  
    

  

ทิศทางหาไดจ้ากสูตร            

  
   กบัแนวระดบั 

 2.  ความเร็วมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาหาไดจ้าก สูตร  |  |  √  
    

  
ทิศทางหาไดจ้ากสูตร            

  
   กบัแนวระดบั 

 

5. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
5.1  ครูตั้งค  าถามวา่ 
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 -  ถา้โจทยปั์ญหาถามวา่(ขวา้งลูกบอลดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วนิาที ในทิศท ามุม 37 องศา กบั
แนวระดบั  จงหาอตัราเร็วเม่ือเวลาผา่นไป 4 วินาที)  จากค าวา่จงหาอตัราเร็วเม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที แสดงวา่
โจทยต์อ้งการทราบค่าอะไร โจทยต์อ้งการหาขนาดของความเร็วในแนวระดบัหรือ ขนาดความเร็วในแนวด่ิง
หรือเปล่าหรือขนาดของค่าใด(ขนาดของความเร็วลพัธ์  ณ นั้น) 

5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 2 การกระจดัและความเร็วในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
5.3  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 2.1  ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทยโ์ดยการวาดรูป 

หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 
5.4  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 2.2  การแกโ้จทยปั์ญหาการกระจดัและความเร็วในการ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 
 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
6.1  ครูใหน้กัเรียนท าแผนผงัมโนทศัน์(Concept Mapping) เร่ืองการกระจดัและความเร็วของการ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ตามใบกิจกรรมท่ี 2.3 
6.2  นกัเรียนน า Concept  mapping มาอภิปรายแลกเปล่ียนและประเมินผลงานกบัเพื่อน    
6.3  นกัเรียนน าผลงาน Concept  mapping ท่ีไดรั้บการประเมินจากเพื่อนแลว้ น าออกมาอภิปราย

เก่ียวกบั Concept ของตนเอง  โดยการสุ่มจากครู 
6.4  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท า แบบทดสอบท่ี 2 การแกโ้จทยปั์ญหาการกระจดัและความเร็วในการ

เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์(วาดภาพ 1 คะแนน วธีิท าและค าตอบละ 2 คะแนน) 
 

7. ข้ันน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Extension)  
 7.1  ครูใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์ เก่ียวกบัการกระจดัและความเร็วการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลโ์ดย

การตั้งโจทยปั์ญหาพร้อมทั้งวาดรูปภาพประกอบ และการค านวณ ตามใบกิจกรรมท่ี 2.4 
 7.2  นกัเรียนแลกเปล่ียนโจทยปั์ญหา แลว้ช่วยกนัอภิปรายเฉลย  

 

ส่ือการเรียนการสอน  
รายการส่ือ สภาพการใช้ส่ือ 

1. ใบงานท่ี 1 ทบทวนความรู้พื้นฐาน ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความรู้เดิม  
2.  คลิปวดีีโอ เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องลูกปืน ขั้นท่ี 3 ส ารวจและคน้หา 
3. การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการกระจดัของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 3 ส ารวจและคน้หา 

4. การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวด่ิงของวตัถุท่ีอยูใ่น
ระบบท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี 

ขั้นท่ี 4 อธิบายและลงขอ้สรุป  
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5.  การทดลองเสมือนจริงเร่ืองท่ี 3 เร่ืองการกระจดัแนวราบละการ
กระจดัแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

ขั้นท่ี 4 อธิบายและลงขอ้สรุป 

รายการส่ือ สภาพการใช้ส่ือ 
6. ใบความรู้ท่ี 2 การกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ี                  
แบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

7.  ใบกิจกรรมท่ี 2.1 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย ์                 
โดยการวาดรูป 

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

8.  ใบกิจกรรมท่ี 2.2 การแกโ้จทยปั์ญหาการกระจดัและความเร็วของ
การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

9. ใบกิจกรรมท่ี 2.3 ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล  
10.  แบบทดสอบท่ี 2 การแกโ้จทยปั์ญหาของการกระจดัและความเร็ว
ในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 

11. ใบกิจกรรมท่ี 2.4 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทยปั์ญหาและ
วธีิการหาค าตอบ 

ขั้นท่ี 7 น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

 

แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หอ้งสมุด 
 2. เวบ็ไซต ์
  -  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/supinya/projectil-m/projecti.htm 
  -  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/circular-motion/projectile/pro1.htm 
  -  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-11961/index.html 
  
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย/ 
ผลการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือวดั วธีิวดั เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

-   วเิคราะห์และอธิบายการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

1.  ใบกิจกรรมท่ี 2.3        ผงัมโนทศัน์                 
( Concept Mapping) 
2.   แบบทดสอบท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหา
การกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ี
แบบโพรเจกไทล์ 

1.  ประเมิน ผงัมโนทศัน์      ( Concept 
Mapping) 
2.  ตรวจแบบทดสอบ 

1.  ผลการประเมิน              อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 
 
2.  คะแนนทดสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ข้ึน
ไป 
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เป้าหมาย/ 
ผลการเรียนรู้ 

เคร่ืองมือวดั วธีิวดั เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

ทกัษะ/กระบวนการ      แบบประเมินทกัษะกระบวนการ      สังเกต  การอภิปราย      การท ากิจกรรม      ผลการประเมิน              อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

 แบบบนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียน 
3.   มีวนิยั 
4.   ใฝ่เรียนรู้ 
6.   มุ่งมัน่ในการท างาน 
8.   มีจิตสาธารณะ 

     การส่งงานและ          การสังเกตของ
ครูผูส้อน 

     ผลการประเมิน              อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 

 

กจิกรรมเสริมทกัษะหรือซ่อมเสริม 
 

รายการ วธีิด าเนินกิจกรรม 
1.  ปรับปรุง – แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

  
1.  ครูควบคุมดูแลใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
2.  ครูคอยเสริมหรือแกไ้ขเม่ือการอภิปรายของนกัเรียน 
    ไม่สมบูรณ์ 
3.  ครูช้ีแจงขอ้บกพร่องในการท ากิจกรรม  
4.  ครูเฉลยขอ้สงสัย ท่ีนกัเรียนท าไม่ได ้
5.  สอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีไม่ผา่นประเมินหลงัเรียน 

2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 1. ใหน้กัเรียนท าช้ินงานในเชิงสร้างสรรค ์1 ช้ินงาน 
 

 
           ลงช่ือ                ผูส้อน 

       ( นายสกล   กาศกัด์ิ ) 
        ต  าแหน่ง ครู    วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้แผนที ่2 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     1.1  จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน  
 
 
 
 
 
      
 
1.2  ผลการสอน 

ชั้น 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา 

ความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

ความเหมาะสมของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของส่ือ
การสอนท่ีใช ้

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่วมของนกัเรียน 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้
ปรั

บป
รุง

 

4/1                          

4/2                          

4/3                          

4/4                          

ร้อยละ      

              ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ใบกิจกรรม การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน 
                                                                       ( นายสกล  กาศักดิ์ ) 

                ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ 

ชั้น จ านวนนกัเรียน (คน) ผา่นเกณฑ ์(คน) ไม่ผา่นเกณฑ ์(คน) 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/3    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4    

รวม    
คิดเป็นร้อยละ    
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สาระการเรียนรู้ 
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 ⃗   

 ⃗   

 ⃗  

               |  |    | ⃗  |
   |   |

 
 

ขนาดความเร็ว      √  
     

  

 ทิศท ามุม                      

  
   กบัแนวระดบั 

               |  |
 
     |   |

 
  |   |

 
 

ขนาดการกระจดั | |      √  
    

   

ทิศท ามุม                             

  
   กบัแนวระดบั 

 

 ⃗⃗   

 ⃗⃗   

  

 ⃗⃗   

ใบความรู้ที ่2 

การกระจัดและความเร็วของวตัถุซ่ึงเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ความเร็ววตัถุ ( ⃗⃗ ) ของวตัถุทีเ่คลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์  คือ ความเร็วลพัธ์ของ ท่ีไดจ้ากผลรวมของ
ความเร็วในแนวระดบั(  ⃗    ) กบัความเร็วในแนวด่ิง ( ⃗  ) เช่น การหาความเร็วขณะตกถึงพื้นจากรูปดา้นบน  
น ามาวาดเป็นรูปสามเหล่ียมมุมฉาก  

 
 
 
 
      

 
2.  การกระจัด ( ⃗⃗  ) ของวตัถุที่เคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์   คือผลรวมของการน าการกระจดัในแนวระดบั 
( ⃗⃗  )  กบัการกระจดัในแนวด่ิง( ⃗⃗  ) เช่น การกระจดัของวตัถุขณะตกถึงพื้น 

 
 

 ⃗⃗   

 ⃗⃗   = 0 

 ⃗⃗   

 ⃗⃗   

  

 ⃗⃗   

 ⃗⃗    

 ⃗⃗   

 ⃗⃗   
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   Sy      
         ux 

            t 
          t 

ตัวอย่าง  

 
  

 
 
1.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นหนา้ผาสูง 400 เมตร  ถา้เขา้ขวา้งกอ้นหินออกมาในแนวระดบั              
     ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที (ก าหนด g = 10 m/s2)บริเวณหนา้ผาจงหา 

  ก.  ความเร็วของกอ้นหิน เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที 
  ข.  ระยะกระจดั เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาทีนบัจากขวา้ง 
วธีิท า    ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให้ 
             สมมติสถานการณ์ วา่เม่ือเวลาผา่นไป 4 วินาที วตัถุอยูท่ี่ต  าแหน่ง A   

         uy  =  0     m/s 
       ux  = 20    m/s      ซ่ึงมีค่าคงท่ี 
       g   = 10    m/s2  

t   =  4  วนิาที 
     
    ก.  โจทยต์อ้งการหาความเร็ว(v) เม่ือ เวลา(t) 4 วนิาที  
      จากสูตร        √  

     
  

            หาค่า    จากสูตร                
       แทนค่า                            
                             เมตร/วนิาที 
      แทนค่า          √             
                       √          

                    √    เมตร/วนิาที 
      จากรูป      

  

  
 

                                       

         ตอบ    เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที กอ้นหินมีความเร็ว   √    เมตร/วนิาที  
                 ในทิศ              กบัแนวระดบั 
      ข.  โจทยต์อ้งการหาระยะกระจดั(  ) ของกอ้นหินเม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที 

    จากสูตร          √  
    

   

      หาค่า     จากสูตร                 

    แทนค่า                          

                            เมตร 
        หาค่า     จากสูตร               

 

 
    

    แทนค่า              
 

 
       

 

ux  = 20    m/s 

   ux  = 20    m/s 

vy          
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                             เมตร 
แทนค่า                                                  √             

               √   เมตร  
  ทิศของการกระจดัท ามุม                                

  
    กบัแนวระดบั 

        เขียนสมการใหม่                   
         จาก                                  
   ดงันั้น                                      

         ตอบ     การกระจดัเม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที  ทิศท ามุมคว  ่า 45 องศา  กบัแนวระดบั 
 
2.   นกัรักบ้ีเตะลูกออกไปดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที ท ามุม 30 องศากบัแนวระดบั เม่ือ   
 เวลาผา่นไป 2 วนิาที จงหาการกระจดัและความเร็วของลูกรักบ้ี 
     วธีิท า   ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให ้สมมติสถานการณ์ 
วา่เม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที  
          
 

 
 
ดงันั้น 
                   (

√ 

 
)      √        

                   (
 

 
)               

 1.  โจทยต์อ้งการหากระจดั      เม่ือเวลาผา่นไป 2วนิาที   เราสามารถหาขนาดการกระจดั   

   จากสูตร            √  
    

   

  หา การกระจดัในแนวระดบั   จากสูตร              
     แทนค่า                 √      

                         √        
    หา การกระจดัแนวด่ิง      จากสูตร             

 

 
      

                แทนค่า                       
 

 
        

                             
                                              

   แทนค่าในสมการ       √  
    

   

   จะได ้                      √         √       
                                                √          

                                        √           

 

 

u  =  40  m/s 
  =  30   
t  = 2  s 
g = 10 m/s2

 

    u            
                   t                                                           
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 ทิศทางของการกระจดัหาได ้ 
   จากสูตร                              

  

  
    

                แทนค่า                               
  

  √ 
 

                                          
 

 √ 
        √ 

 
  

           ตอบ  การกระจดัเม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที  มีขนาดเท่ากบั   √        และ 

                    มีทิศ         
√ 

 
   องศา  กบัแนวระดบั 

    2.  โจทยต์อ้งการหาความเร็ว เม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที   เราสามารถขนาดความเร็วหาไดจ้าก 
   จากสูตร      √  

     
  

   ดงันั้น เราตอ้งทราบ ความเร็วแนวระดบั และความเร็วในแนวด่ิง เม่ือเวลาผา่นไป 
2 วนิาที 
       ความเร็วในแนวระดบั มีค่าคงตวั  
                                   (

√ 

 
)      √        

      ความเร็วในแนวด่ิง  จากสูตร             

     แทนค่า                         
                                

ซ่ึงสรุปไดว้า่  เม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที  ลูกรักบ้ี ลอยข้ึนไปถึงต าแหน่งสูงสุดพอดี
(ความเร็วของวตัถุมีค่าเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั) หรือ 

    แทนค่า                  √  
     

  

         √   √          
           √       

  ทิศทางของเร็ว  คือทิศขนานแนวระดบั  

         ตอบ  ความเร็วเม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที  มีขนาดเท่ากบั   √         และมีทิศขนานกบัระดบั 
 
 

ฟิสิกส์กับธรรมะ 
 ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมีโพรงหินตรงบริเวณริมทางเดิน ใครผ่านไปผ่านมาเอามือล้วงเข้าไป
ในโพรง โดยไม่รู้เลยว่าจะล้วงเข้าไปท าไมแต่พอล้วงเข้าไปแล้วจะเห็นว่า "บางคนบอกเออโพรงมันลึก   
บางคนบอกเออโพรงมันตื้น" สรุปว่าโพรงลึกหรือโพรงตื้น(โทษแต่สิ่งอ่ืน ไม่เคยมองดูตัวเองว่าแขนสั้นหรือ
แขนยาว) 

หลวงปู่ชา  สุภัทโท 
  

การเรียนฟิสิกส์ เราก็โทษว่ามันยาก แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราให้เวลากับการเรียนรู้มากพอหรือยัง 
เอาแต่โทษว่ายากและไม่เคยศึกษามันเลย ทั้งท่ีฟิสิกส์อยู่ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด ฟิสิกส์คือวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ(ธรรมะ) ดังนั้นฟิสิกส์ก็คือการศึกษาธรรมะนั้นเอง 

สกล  กาศักดิ์ 
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ส่ือนวตักรรม 
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ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1.   คลิปวดีิโอ เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องลูกปืน(ไฟล ์projectile 1.mov) 

 

รูป 2.1  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องลูกปืน      
ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 

 
2.  การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการกระจดัของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ (ไฟล ์ProjKinematics.swf ) 
 

 
 

รูปท่ี 2.2  การทดลองเสมือนจริงท่ี การกระจดัของวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
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3.  การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแนวด่ิงของวตัถุท่ีอยูใ่นระบบท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี    

(ไฟล ์Projectile 6.swf) 

 

รูปท่ี 2.3  การทดลองเสมือนจริงเร่ือง การเคล่ือนท่ีแนวด่ิงของวตัถุท่ีอยูใ่นระบบท่ีเคล่ือนท่ี               
ดว้ยความเร็วคงท่ี 

ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
 
4.  การทดลองเสมือนจริงท่ี 3 เร่ืองการกระจดัแนวราบและการกระจดัแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
(ไฟล ์AF_0410.swf)   
 

 
 

รูปท่ี 2.4  การทดลองเสมือนจริงเร่ือง การกระจดัแนวราบและการกระจดัแนวด่ิงของการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
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 ⃗  

 ⃗  

ท่ีมา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics 
ใบงานที ่2 ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 4 คะแนน,เวลา  5 นาที) 

ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 
1.  จงเติมค าในช่องว่าง 
1.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ี 2 แนวพร้อม ๆ กนั คือ 

1.1  การเคล่ือนท่ีแนวระดบั เป็นการเคล่ือนท่ี ท่ีมีแรงลพัธ์มีค่า.............................................................. 
จึงท าใหค้วามเร็วในแนวระดบัมีค่า.................................................................................................. 

1.2  การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง เป็นการเคล่ือนท่ี ท่ีมีแรงลพัธ์มีค่า.................................................................... 
จึงท าใหค้วามเร็วในแนวด่ิงมีค่า....................................................................................................... 

  1.3  การเคล่ือนในแนวด่ิงและแนวระดบัใชป้ริมาณ......................................ร่วมกนั 
  

2.  ทบทวนการเวกเตอร์ลพัธ์   
 2.1  ใหว้าดรูปเวกเตอร์ลพัธ์  ⃗    และหาขนาดของเวกเตอร์ลพัธ์ | ⃗ | 
               ก.        ข.  
 
 
 
        

2.2  จงบอกทิศของแรงลพัธ์ 
       ก.       ข.  

 
 

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

       ................... 
 ตอบ ท ามุม       ...........กบัแนว..............           ตอบ  ซ่ึงท ามุม       ...............กบัแนว.............. 
  

   ค.            

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

        ตอบ  ซ่ึงท ามุม       ...............กบัแนว.............. 

    20 m/s 

 ⃗ = 30 m/s 

   =  45 m/s 

 ⃗⃗  =  45 m/s 

 
   

 ⃗   

  ⃗  
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ใบกจิกรรมที ่2.1 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนศึกษาโจทยปั์ญหาแลว้ ให้เขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรตามท่ีก าหนด 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

1  หินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกไปในแนวราบจากหนา้ผาซ่ึงสูง          
20  เมตร   กอ้นหินตกกระทบพื้นดินท ามุม  45  กบัพื้น  ถามวา่
ความเร็วตน้ท่ีใชข้วา้งกอ้นหินมีค่าเท่าไร 

 
 
 

................................................................................................................................................................ 
2.  ลูกปิงปองกระเด็นท ามุมเงย 30๐ กบัแนวระดบัจากขอบโตะ๊     

ซ่ึงสูง 1 เมตร ดว้ยอตัราเร็ว 4 เมตร/วนิาที จงหาอตัราเร็วของ  
ลูกปิงปอง ขณะท่ีอยูสู่งจากพื้น 0.55 เมตร 

 
 
 

................................................................................................................................................................ 
3.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นพื้นสนามราบ เขาขวา้งลูกบอลข้ึนไป      

ในอากาศ ดว้ยความเร็วตน้40 เมตรต่อวนิาทีในทิศท ามุม 53  
กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 3 วินาที    วตัถุมี
ความเร็วเท่าใด 

 
 

................................................................................................................................................................ 
4.  ปืนใหญ่ถูกยงิจากพื้นราบ ดว้ยความเร็วตน้ 600 เมตรต่อวนิาที  

ในทิศท ามุม 37 องศากบัแนวระดบั อยากทราบวา่เม่ือเวลา     
ผา่นไป 30 วนิาที  ลูกปืนมีขนาดการกระจดัเท่าใด 

 
 
 

................................................................................................................................................................ 
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ใบกจิกรรมที ่2.2 การแก้โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (6 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ขีดเส้นใตต้วัแปรดว้ยปากกาแดง 
พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวิธีท า 

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

1  หินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกไปในแนวราบจากหนา้ผาซ่ึงสูง  20  เมตร   กอ้นหินตกกระทบพื้นดินท ามุม  45  
กบัพื้น  ถามวา่ความเร็วตน้ท่ีใชข้วา้งกอ้นหินมีค่าเท่าไร 

 

 

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

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

................................................................................................................................................................................. 
2.  ลูกปิงปองกระเด็นท ามุมเงย 30๐ กบัแนวระดบัจากขอบโตะ๊ซ่ึงสูง 1 เมตร ดว้ยอตัราเร็ว 4 เมตร/วินาที จงหา

อตัราเร็วของลูกปิงปอง ขณะท่ีอยูสู่งจากพื้น 0.55 เมตร 

 
 
 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นพื้นสนามราบ เขาขวา้งลูกบอลข้ึนไปในอากาศ ดว้ยความเร็วตน้ 40 เมตรต่อวินาทีใน
ทิศท ามุม 53 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที วตัถุมีความเร็วเท่าใด 
 
 

 

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

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

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

โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 

โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 

โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 
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แบบทดสอบที่ 2  การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์   
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (8 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ขีดเส้นใตต้วัแปรดว้ยปากกาแดง 
พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวิธีท า 
1. กอ้นหินถูกขวา้งไปดว้ยความเร็วตน้ 20√  เมตร/วนิาทีในทิศท ามุม 60 องศา กบัแนวระดบัอยากทราบวา่
ขณะท่ีกอ้นหินข้ึนไปไดสู้งสุดกอ้นหินมีการกระจดัเท่าใด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขวา้งกอ้นหินออกไปท ามุม  30 องศากบัแนวระดบั ดว้ยอตัราเร็ว 50 เมตรต่อวินาที ก าหนดให ้g = 10 m/s2   
 ก. จงหา อตัราเร็วเม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที       
 ข.  จงหาขนาดของการกระจดั เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที      
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ใบกจิกรรมที ่2.3 ผงัมโนทัศน์ ( Concept Mapping) 
องค์ความรู้ เร่ือง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี .........  
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แบบประเมินใบกจิกรรมที ่2.3  ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping) 
องค์ความรู้ เร่ือง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ..........................................................………………….. ชั้น ม. 4 /......…. ……….เลขท่ี............…. 
 
ผลการเรียนรู้       วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีเก่ียวกบั  การกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์

เป็นแผนผงัมโนทศัน์  ( Concept  Mapping ) 
 

องค์ความรู้   เร่ืองการกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
เกีย่วข้อง ในหวัขอ้เร่ือง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ให้งาน  วนัท่ี……………………………………………………………………………… 
ก าหนดส่ง วนัท่ี……………………………………………………………………………… 
ส่งงาน  วนัท่ี……………………………..…………ลงช่ือ………………………………ผูส่้ง 
       ลงช่ือ………………………………ผูรั้บ 
                      ( นายสกล  กาศกัด์ิ) 
                   

ล าดบั รายการ 
น ้าหนกัคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ความเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ       

2 ความสัมพนัธ์ กบัชีวติประจ าวนั       

3 รูปแบบ  สามารถน าไปเป็นแบบอยา่งได ้       

4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

5 ความสะอาด  เรียบร้อย         

 รวม       
 

5  =  ดีมากท่ีสุด     4  =  ดีมาก   3  =  ดี              2 =   พอใช ้        1 = ควรปรับปรุง 
 

            ผู้ประเมิน   ลงช่ือ………………………ชั้น ...….เลขท่ี…… 
             วนัท่ี…………………………… 
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ใบกจิกรรมที ่2.4 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทย์ปัญหาและวธีิการหาค าตอบ 
เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์ การหาการกระจดัและความเร็วของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
 

  

โจทย ์ ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 

วธีิท า   โจทยก์ าหนด 
 
 
 โจทยต์อ้งการทราบ 
  จากสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอบ............................................ 
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เฉลยแนวค าตอบ ใบงาน  ใบกจิกรรม  แบบทดสอบ 
และแนวการรายงานกจิกรรมการทดลอง 
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 ⃗  

 ⃗  

     ศูนย ์
 คงท่ี 

   ∑                  
      
    เวลา t 

ใบงานที ่2 ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 4 คะแนน,เวลา  5 นาที) 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

1.  จงเติมค าในช่องว่าง 
1.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ี 2 แนวพร้อม ๆ กนั คือ 

1.1  การเคล่ือนท่ีแนวระดบั เป็นการเคล่ือนท่ี ท่ีมีแรงลพัธ์มีค่า.............................................................. 
จึงท าใหค้วามเร็วในแนวระดบัมีค่า.................................................................................................. 

1.2  การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง เป็นการเคล่ือนท่ี ท่ีมีแรงลพัธ์มีค่า.................................................................... 
จึงท าใหค้วามเร็วในแนวด่ิงมีค่าข้ึนอยูก่บัความเร่ง........................................................................... 

  1.3  การเคล่ือนในแนวด่ิงและแนวระดบัใชป้ริมาณ......................................ร่วมกนั 
  

2.  ทบทวนการเวกเตอร์ลพัธ์   
 2.1  ใหว้าดรูปเวกเตอร์ลพัธ์  ⃗    และหาขนาดของเวกเตอร์ลพัธ์ | ⃗ | 
               ก.        ข.  
 
 
 
        ......................................................  ................................................................ 
        ......................................................  ................................................................ 

2.2  จงบอกทิศของแรงลพัธ์ 
       ก.       ข.  

 
 

                                   
                       ..............                                  ................... 
 ตอบ ท ามุม       ...........กบัแนว..............           ตอบ  ซ่ึงท ามุม       ...............กบัแนว.............. 
    ค.            

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

        ตอบ  ซ่ึงท ามุม       ...............กบัแนว.............. 

  

        20 m/s 

            ⃗     

 ⃗ = 30 m/s 

 จาก         | ⃗ |= √|  |
 
 | ⃗ |

 
 

แทนค่า  | ⃗ |= √             =  10√  

  ⃗  
   =  45 m/s 

 ⃗⃗  =  45 m/s 

จาก             | ⃗ |= √|  |
 
 | ⃗⃗ |

 
 

แทนค่า    | ⃗ |= √             = 45√  

 
   

 ⃗   

 
 ⃗  

   

      
 

 
          

 

 
 

 

 
          

 

 
 

 

 
                 ระดบั                

 

 
     ระดบั 

 

 

  
 

 

   

 

  

แนวระดบั 
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ใบกจิกรรมที ่2.1 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนศึกษาโจทยปั์ญหาแลว้ ให้เขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรตามท่ีก าหนด 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

1  หินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกไปในแนวราบจากหนา้ผาซ่ึงสูง          
20  เมตร   กอ้นหินตกกระทบพื้นดินท ามุม  45  กบัพื้น  ถามวา่
ความเร็วตน้ท่ีใชข้วา้งกอ้นหินมีค่าเท่าไร   
 
 
 

................................................................................................................................................................ 
2.  ลูกปิงปองกระเด็นท ามุมเงย 30๐ กบัแนวระดบัจากขอบโตะ๊     
ซ่ึงสูง 1 เมตร ดว้ยอตัราเร็ว 4 เมตร/วนิาที จงหาอตัราเร็วของ  ลูก
ปิงปอง ขณะท่ีอยูสู่งจากพื้น 0.55 เมตร 
 
 
 

................................................................................................................................................................ 
3.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นพื้นสนามราบ เขาขวา้งลูกบอลข้ึนไป      
ในอากาศ ดว้ยความเร็วตน้40 เมตรต่อวนิาทีในทิศท ามุม 53  กบั
แนวระดบั  อยากทราบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที             วตัถุมี
ความเร็วเท่าใด 
 
 

................................................................................................................................................................ 
4.  ปืนใหญ่ถูกยงิจากพื้นราบ ดว้ยความเร็วตน้ 600 เมตรต่อวนิาที  
ในทิศท ามุม 37 องศากบัแนวระดบั อยากทราบวา่เม่ือเวลา     ผา่น
ไป 30 วนิาที  ลูกปืนมีขนาดการกระจดัเท่าใด 
 
 
 

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

u=? 

ux 

Sy = 20 m 

45 

30 

0.55  m 

1.0  m 

Sy  =1.0  m 

u  =4  m/s 

|  |=? 

53 

u= 40 m/s 

t = 3 s 

   = ? 

37 

u= 600 m/s 
   = ? 
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ใบกจิกรรมที ่2.2 การแก้โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นที่แบบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (6 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 
ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ขีดเส้นใตต้วัแปรดว้ยปากกาแดง 
พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวิธีท า 

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

1  หินกอ้นหน่ึงถูกขวา้งออกไปในแนวราบจากหนา้ผาซ่ึงสูง  20  เมตร   กอ้นหินตกกระทบพื้นดินท ามุม 45 
กบัพื้น  ถามวา่ความเร็วตน้ท่ีใชข้วา้งกอ้นหินมีค่าเท่าไร(20 m) 

 

 

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

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

................................................................................................................................................................................. 
2.  ลูกปิงปองกระเด็นท ามุมเงย 30๐ กบัแนวระดบัจากขอบโตะ๊ซ่ึงสูง 1 เมตร ดว้ยอตัราเร็ว 4 เมตร/วินาที จงหา

อตัราเร็วของลูกปิงปอง ขณะท่ีอยูสู่งจากพื้น 0.55 เมตร(5 m/s) 

 
 
 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
3.  ชายคนหน่ึงยนือยูบ่นพื้นสนามราบ เขาขวา้งลูกบอลข้ึนไปในอากาศ ดว้ยความเร็วตน้ 40 เมตรต่อวินาทีใน
ทิศท ามุม 53 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที วตัถุมีความเร็วเท่าใด 
 
 

 

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

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

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

 โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 

   u = 4 m/s  Sy = 0.45 
    =  30 องศา 

โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 

u =  40 เมตรต่อ วินาที   = 53 องศา  
t  =  3 วนิาที 

45 

โจทยก์ าหนด 
...............................      ......................... 
...............................      ......................... 

Sy  = 20 m        ,   =  45 องศา 
g  =  10 m/s2 

ux 

20 m 

วธีิท า  เม่ือทิศของความเร็วกระท ามุม     
          มุม   =  45 องศา  กบัพื้น  
 แสดงวา่ ux  = vy

 

หา vy  จากสูตร     
    

       
         แทนค่า        

                      
  ตอบ  ความเร็วตน้ ux =vy  =  20 m/s 

          Sy                                                   
ux 

  uy  = 2 m/s 
           30     ux = 2√  m/s 
    Sy = 0.45 m 
          ux = 2√  m/s 
   vy =?   v  
  โจทยต์อ้งหาขนาดของความเร็วท่ีระดบัความสูง

จากพื้น 0.55 เมตรจากสูตร   √  
    

 

 หา vy  จากสูตร     
    

       

แทนค่า      
                     

            √   

แทนในสูตร    √  √     √      =  5 m/s 

53 

จากโจทย ์ ux = 24 m/s  , uy  = 32 m/s 
หา  vy จากสูตร  vy = u y   +gt 
     แทนค่า        vy = 32    +(-10)(3)  = 2 m 
     
 

จากสูตร     √  
    

   
แทนค่า       √            =√    m/s 

ทิศท ามุม         

  
 

uy = u sin 53     
         ux  =u cos 53  

   vy          v 
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  แบบทดสอบที่ 2  การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (8 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ขีดเส้นใตต้วัแปรดว้ยปากกาแดง 
พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวิธีท า 
1. กอ้นหินถูกขวา้งไปดว้ยความเร็วตน้ 20√  เมตร/วนิาทีในทิศท ามุม 60 องศา กบัแนวระดบัอยากทราบวา่
ขณะท่ีกอ้นหินข้ึนไปไดสู้งสุดกอ้นหินมีการกระจดัเท่าใด    (68.74 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ขวา้งกอ้นหินออกไปท ามุม  30 องศากบัแนวระดบั ดว้ยอตัราเร็ว 50 เมตรต่อวินาที ก าหนดให ้g = 10 m/s2   
 ก. จงหา อตัราเร็วเม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที      (43.59 m/s) 
 ข.  จงหาขนาดของการกระจดั เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที     (174.35 
m) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

60 
ux = 10√  m/s 

uy = 30 m/s 

  √  
    

  

โจทยใ์หห้าการกระจดั S  จากสูตร 

หา Sy  จากสูตร     
  

 

  
 

 แทนค่า          
     

     
 = 45 เมตร 

S Sy 

หา จากสูตร   Sx = uxt 
ตอ้งหา เวลาt จากสูตร  vy  =  uy + gt 
   แทนค่า  0  =  30+ (-10)t  ,  t = 3 s 
   น าเวลา t ไปแทนในสมการ  Sx = uxt 
 จะได ้ Sx = (10√ )3 =30√  m 

แทนค่าจะได ้  √   √  
 

       

ตอบ   การกระจดัขนาด  68.74 m 
          มีทิศท ามุม       √ 

 
 

 

   u  =  50 m/s 
30 

จากโจทย ์ u x  = 25√   m/s  ,uy = 25 m/s 
ก.  หา อตัราเร็ว    √  

    
  

   ดงันั้นตอ้งหาความเร็ว    เม่ือเวลา t = 2 s 
        จากสูตร   vy  =  uy + gt 
        แทนค่า         vy   =  25+ (-10)2  = 5 m/s 

แทนค่า   จะได ้  √   √       

   =  43.59 m/s  

ตอบ  อตัราเร็วเม่ือวินาที 2 มีค่าเท่ากบั43.59 m/s
  

ข. หา ขนาดของการกระจดั   √  
    

  

   หา Sx  จากสูตร  Sx = uxt  = 25√  (4) =100√  m 

   หา Sy  จากสูตร   Sy = uyt +
 

 
gt2 

 แทนค่า    Sy = 25(4) +
 

 
(-10)(4)2 =100-80 

           =  20 m 

แทนค่า   √    √          = 174.35 m 

ตอบ  เม่ือส้ินวนิาทีท่ี 4 กอ้นหินมีขนาดการกระจดั 
174.35 เมตร 
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แผนการเรียนรู้ที่ 3 
เร่ือง วตัถุที่มีความเร็วต้นท ามุมกบัแนวระดบั                   
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                    วชิาฟิสิกส์ 1    รหัสวชิา ว31201        ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
เร่ือง วตัถุทีม่ีความเร็วต้นท ามุมกบัแนวระดับ                  ภาคเรียนที ่2      ปีการศึกษา 2553          เวลา 2 ช่ัวโมง 
......................................................................................................................................................................... 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่าง  ๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ      

สืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

ผลการเรียนรู้ 
-  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
2.  ทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีความเร็วตน้กระท ามุมกบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทล ์ 
3.  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณต่าง ๆ ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ โดยพิจารณาจากการ

เคล่ือนท่ีในแนวด่ิงดว้ยความเร่งคงตวัและการเคล่ือนท่ีในแนวระดบัดว้ยความเร็วคงตวั 
 

สาระส าคัญ 
 การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์projectile motion) เป็นการเคล่ือนท่ีวตัถุมีแรงกระท าคงท่ี ภายใต้

ความเร่งคงท่ี ในกรณีท่ีวตัถุมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัการเคล่ือนท่ีจะเป็นการเคล่ือนท่ีวถีิโคง้พาราโบลา
เตม็รูป โดยท่ีระดบัความสูงเดียวกนั อตัราเร็วของวตัถุมีความเร็วเท่ากนั และ ณ ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วของ
วตัถุเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั   

 

ทกัษะ/กระบวนการ(5ทกัษะ ตามธรรมชาติวชิา) 
การจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล การลงความเห็นจากขอ้มูล การตั้งสมมติฐาน การก าหนดและ

ควบคุมตวัแปร การทดลอง และ การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
 

คุณลกัษณะ(8 ข้อตามธรรมชาติวชิา) 
 3.  มีวนิยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
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เนือ้หาสาระ 
          การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
      -   การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีความเร็วตน้กระท ามุมกบัแนวระดบั 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1. ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) (10 นาท)ี 

 1.1  ครูตั้งค  าถาม  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ีท่ีมีค่าอะไรคงท่ีบา้ง(ความเร่งใน
แนวด่ิง,  แรง,  ความเร็วในแนวระดบั)ใหน้กัเรียนคนท่ีตอบถูกยนืข้ึน ครูใหร้างวลัเป็นลูกอมส่งลูกอมแบบ
โพรเจกไทลใ์หน้กัเรียนรับใหไ้ด ้ครูถามนกัเรียนวา่การท่ีลูกอมเคล่ือนท่ีไปไดใ้กลห้รือไกลข้ึนอยูก่บัอะไร          
(ไม่เฉลยต าตอบจนกวา่จะคน้หาค าตอบจากการท ากิจกรรม) 

1.2  นกัเรียนท าใบงานท่ี 3 ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน(5 นาที)  
1.3  ครูเฉลยใบงาน พิจารณาร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเป็นรายขอ้ เพื่อ ทบทวนและส่งเสริม ขณะจดั

กิจกรรมการเรียนต่อไป 
 

2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (5นาท)ี 
2.1  ครูเปิดคลิปวดีิโอท่ี 1 การแข่งขนัทุ่มน ้าหนกั (ไฟล ์Hoffa bests Nelson in shot put.flv) ดงัรูปท่ี 1 

และคลิปวดีิโอท่ี 2 การแข่งขนักอลฟ์ (ไฟล ์Million Dollar hole in one.flv) ดงัรูปท่ี 2 
 

 

 

รูปท่ี 1  คลิปวดีิโอการแข่งขนัทุ่มน ้าหนกั 
ท่ีมา :  http://www.youtube.com/watch?v=yvw8WtSKmZw 
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   รูปท่ี 2  คลิปวดีิโอการแข่งขนักอลฟ์  
ท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=G1aWk9Y9cMA 

  

ครูตั้งค  าถาม 
      -  ลูกทุ่มน ้าหนกัจะตกใกลห้รือไกลข้ึนกบัปริมาณใด(ตอบตามความคิดเห็น            

ของนกัเรียน โดยไม่บอกค าตอบโดยตรง) 
  -  ท  าไมนกัทุ่มน ้าหนกัจึงตอ้งหมุนตวัก่อนทุ่ม(กฎการอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงมุม) 
  -  ทิศทางของลูกกอลฟ์ขณะเร่ิมเคล่ือนท่ีข้ึนกบัอยูก่บัปริมาณใด (ทิศของแรง) 

  -  ท  าไมลูกกอลฟ์ผวิถึงไม่เรียบเหมือนลูกทุ่มน ้าหนกั(ถา้ผิวเรียบ ลูกกอลฟ์จะตกลงพื้น
ในระยะใกลเ้พราะมีแรงตา้นอากาศมาปะทะ แต่ถา้ผวิไม่เรียบลูกกอลฟ์จะตกลงพื้นไดร้ะยะทางไกลกวา่) 

2.2  การแข่งขนัทุ่มน ้าหนกัแพช้นะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ ์(ต าแหน่งท่ีตก ใครไกลกวา่คนนั้นชนะ)
แลว้นกักีฬาตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหลู้กน ้าหนกัซ่ึงหนกั 4.5 kg เคล่ือนท่ีไปไดไ้กลท่ีสุด (ตอบตามความคิดเห็น            
ของนกัเรียน โดยไม่บอกค าตอบ) และการกระจดัแนวระดบักบัการกระจดัสูงสุดในแนวด่ิงความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร (ตอบตามความคิดเห็น ของนกัเรียน โดยไม่บอกค าตอบ) ปริมาณใดบา้งท่ีมีผลต่อท าใหลู้กทุ่มน ้าหนกั
ตกใกลห้รือไกล(ความเร็วตน้ เวลาท่ีลอยในอากาศ และทิศของความเร็วตน้ท่ีท ามุมกบัแนวระดบั) 2.3  ครู
ตั้งค  าถาม  นกัเรียนคิดวา่ความกวา้งของมุมมีความสัมพนัธ์กบัระยะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีหรือไม่      ใครคิดวา่มุมมาก
วตัถุเคล่ือนไดไ้กลกวา่มุมนอ้ย ใหน้กัเรียนยกมือ ,ใครคิดวา่มุมนอ้ยวตัถุเคล่ือนไดไ้กลกวา่มุมมาก ใหน้กัเรียนยก
มือ,ใครคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  

2.4 ครูตั้งค  าถาม ถา้เราจะศึกษาความสัมพนัธ์ เราตอ้งออกแบบการทดลองอยา่งไร (อตัราเร็วตน้เท่ากนั
(เคร่ืองยงิเคร่ืองเดียวกนั),วตัถุเดียวกนั ,เคร่ืองยงิตอ้งปรับองศาได)้ ดงันั้นเรามาคน้หาค าตอบกนั โดยท ากิจกรรม 
ยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด โดยควบคุมความเร็วตน้ใหค้งท่ี 
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3.  ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)  
3.1  ครูอธิบายก่อนการท ากิจกรรมเนน้ย  ้าวา่ตรงปากกระบอกเคร่ืองยงิตอ้งวางตวัแนวเดียวกบัขอบโตะ๊ 

และก่อนยงิทุกคร้ังใหน้ าลูกกลมเหล็กแช่น ้าก่อน เพราะน ้าจะช่วยใหเ้ห็นต าแหน่งท่ีตก ตามใบกิจกรรมท่ี 3.1  
การทดลองเร่ือง ยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด 

3.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือท ากิจกรรมท่ี 3.1 การทดลองเร่ือง ยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด 
3.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลการทดลอง กลุ่มละ 3 นาที 
 

4. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  

 

 4.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง วา่เหมือนหรือแตกต่างจากผลการทดลองของ
เพื่อน จนไดข้อ้สรุปวา่  จากกราฟ  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ระยะท่ีตกกบัมุมเงย สรุปไดด้งัน้ี 

 
 
  
 
 

 
4.2  ครูเปิดไฟลก์ารทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์ไฟล ์Projectile4.swf )         

ดงัรูปท่ี 3  
 

 
 

รูปท่ี 3  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ตม็รูป 
ท่ีมา : http://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion 

 

ระยะท่ีตก 

มุมเงย 

สรุป  
1.  พอเพิ่มมุมเงยจาก 25วตัถุจะตกไกลข้ึนจนถึง
มุมเงย 45วตัถุเคล่ือนท่ีตกไดไ้กลท่ีสุด หลงัเพิ่ม
มุมอีกวตัถุจะตกใกลเ้ขา้มาเร่ือย ๆ 
2.  มีมุมบางมุมหลายคู่ท่ีตกตรงต าแหน่งใกลเ้คียง 
เช่น มุมเงย 30 กบั มุมเงย 60 เป็นตน้ 
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4.3 ครูตั้งค  าถาม 
-   จากค าถามเดิม  เพราะเหตุใดวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ จึงจะตกไดไ้กลท่ีสุดในแนว

ระดบั (ตอบตามความคิดนกัเรียน)  
  4.4  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุป  

1.  ถา้เปรียบเทียบอตัราเร็ว ใหก้ าหนดค่ามุมเดียวกนัแต่เปล่ียนอตัราเร็ว (การกระจดัในแนว
ระดบัแปรผนัตรงกนัอตัราความเร็ว ถา้มุมเท่ากนั) 

2.  ถา้เปรียบเทียบมุมเงย ใหก้ าหนดอตัราเร็วเดียวกนัแต่เปล่ียนมุมเงย และศึกษาวา่มุมคูใ่ดบา้ง
ท่ีอตัราเร็วเท่ากนัแต่คนละมุมแลว้ตกท่ีเดียวกนั(มุม 2 มุม ท่ีรวมกนัแลว้ได ้90 องศา จะท าใหว้ตัถุตกท่ีเดียวกนั  
        ) 

3.  ถา้เปรียบเทียบมวล ใหก้ าหนด ขนาดความเร็วกบัมุมเงยเป็นค่าเดียวกนั(มวลไม่มีผลต่อการ
เคล่ือนท่ี ภายใตมุ้มเงยเดียวกนั กบัอตัราเร็วเดียวกนั) 

4. วตัถุเคล่ือนท่ีไปไดไ้กลท่ีสุด ถา้ความเร็วตน้ท ามุม 45 กบัแนวระดบั ภายใต ้อากาศไม่มี   
แรงตา้น  

5.  การท่ีวตัถุจะเคล่ือนท่ีไปไดร้ะยะใกลห้รือไกลข้ึนอยูก่บั อัตราเร็วต้นกับทิศของความเร็วท่ี
กระต่อแนวระดับ ซ่ึงถา้แยกคิด แนวด่ิงวตัถตุ้องลอยในอากาศนานท่ีสุด แนวระดับ วัตถตุ้องมีความเร็วในแนว
ระดับมากท่ีสุด 

  

5. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
  

5.1  ครูตั้งค  าถามวา่ เราจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิบาย ตามค าสรุปขา้งตน้(หาค าตอบจากใบความรู้) 
5.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 3 วตัถุท่ีมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล ์
5.3  ครูเปิดไฟลก์ารทดลองเสมือนจริงท่ี 2  เร่ืองความเร็วท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์

(ไฟล ์AF_0407.swf) ดงัรูปท่ี 4 การทดลองน้ี เราสามารถก าหนดความเร็วตน้ไดต้ั้งแต่ 10 - 52 m/s และปรับมุม
เงยได ้0-90 องศา 
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 รูปท่ี 4  การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/ 

   
  5.4  ครูตั้งค  าถาม  

-  ถา้เราก าหนดอตัราเร็ว 50 m/s มุมเงย 30 องศา  ถา้ก าหนดความเร่งโนม้ถ่วงโลก  g = 10 
m/s2 อยากทราบวา่ 1)วตัถุลอยอยูใ่นอากาศนานเท่าใด(5.10 s), 2)วตัถุเคล่ือนท่ีไดสู้งสุดก่ีเมตร(220.83 m) ,        
3) วตัถุเคล่ือนท่ีตกห่างจากจุดยงิก่ีเมตร(32.54 m) ครูใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดใหค้ะแนนเป็นกลุ่ม ค าตอบ             
ละ 1 คะแนน ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลยโดยการเปิดการทดลองเสมือนจริง ท าใหเ้ราทราบเวลา
ทั้งหมด ส่วนขอ้ 2) กบัขอ้ 3) ใชก้ารค านวณ 

-  ณ ต าแหน่งสูงสุดความเร็วของวตัถุเป็นอยา่งไร(จากการทดลองเสมือนจริง ความเร็วใน
แนวด่ิงมีขนาดสั้นลง และเป็น ศูนยเ์ม่ืออยูม่ารต าแหน่งสูงสุด ดงันั้น ณ ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วของวตัถุ มีค่า
เท่ากบัความเร็วในแนวระดบั) 

- ท่ีระดบัความสูงเดียวกนั ขนาดของความเร็วในแนวด่ิง (อตัราเร็วในแนวด่ิงแต่ทิศทางตรงกนั
ขา้ม) ดงันั้น นกัเรียนคิดวา่ ขนาดความเร็วลพัธ์ จะคงท่ีหรือไม่ (คงท่ี) 

5.5  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 3.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทยโ์ดยการวาดรูป 
หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 

 5.6  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท าใบกิจกรรมท่ี 3.3 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิง
หลงัจากนั้น  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเฉลย 
 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
6.1  ครูใหน้กัเรียนท าแผนผงัมโนทศัน์(Concept Mapping) เร่ือง การเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีความเร็วตน้

ท ามุมกบัแนวระดบั ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์  ตามใบกิจกรรมท่ี 3.4 
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6.2  นกัเรียนน า Concept  mapping มาอภิปรายแลกเปล่ียนและประเมินผลงานกบัเพื่อน    
6.3  นกัเรียนน าผลงาน Concept  mapping ท่ีไดรั้บการประเมินจากเพื่อนแลว้ น าออกมาอภิปราย

เก่ียวกบั Concept ของตนเอง  โดยการสุ่มจากครู 
6.4  นกัเรียนแต่ละคนลงมือท า แบบทดสอบท่ี 3 การแกโ้จทยปั์ญหาของ วตัถุท่ีมีความเร็วตน้กระท ามุม

กบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์วาดภาพ 1 คะแนน วธีิท าและค าตอบละ 2 คะแนน) 
 

7. ข้ันน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Extension)  
 7.1  ครูใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบั 

ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ตามใบกิจกรรมท่ี 3.5 
 7.2  นกัเรียนแลกเปล่ียนโจทยปั์ญหากนัภายในกลุ่ม แลว้ช่วยกนัอภิปรายเฉลย  

 

ส่ือการเรียนการสอน  
รายการส่ือ สภาพการใช้ส่ือ 

1. ใบงานท่ี 3 ทบทวนความรู้พื้นฐาน ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความรู้เดิม  
2.  คลิปวดีิโอท่ี 1 การแข่งขนัทุ่มน ้าหนกั ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความสนใจ 
3.  คลิปวดีิโอท่ี 2 การแข่งขนักอลฟ์ ขั้นท่ี 2 ขั้นสร้างความสนใจ  
4.  ใบกิจกรรมท่ี 3.1 การทดลองเร่ือง ยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด ขั้นท่ี 3 ส ารวจและคน้หา 
5. การทดลองเสมือนจริงท่ี 1 เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ ขั้นท่ี 4 อธิบายและลงขอ้สรุป 
6.  การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 เร่ืองความเร็วท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนท่ี

แบบโพรเจกไทล ์
ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

7. ใบความรู้ ท่ี 3 การเคล่ือนท่ีแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ี
แบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

8. ใบกิจกรรมท่ี 3.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทยโ์ดยการวาดรูป ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 
9. ใบกิจกรรมท่ี 3.3 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและ
แนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 5 ขยายความรู้ 

10. ใบกิจกรรมท่ี 3.4  ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping) ขั้นท่ี 6 ประเมินผล  
11.  แบบทดสอบท่ี 3 การแกโ้จทยปั์ญหาการเคล่ือนท่ีแนวระดบัและ
แนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

ขั้นท่ี 6 ประเมินผล 

12. ใบกิจกรรมท่ี 3.5 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทยปั์ญหาและ
วธีิการหาค าตอบ 

ขั้นท่ี 7 น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  
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แหล่งเรียนรู้ 
 1.  หอ้งสมุด 
 2.  เวบ็ไซต ์
  -  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/supinya/projectil-m/projecti.htm 
  -  http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/circular-motion/projectile/pro1.htm 
  -  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-11961/index.html 
  

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป้าหมาย/ 

ผลการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือวดั วธีิวดั เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

-  วเิคราะห์และอธิบายการ
เคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

 

1. ใบกิจกรรมท่ี 3.4        ผงัมโนทศัน ์                
( Concept Mapping) 
2.  แบบทดสอบท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหา
ของวตัถุท่ีมีความเร็วท ามุมกบัแนวระดบั
ของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 

1. ประเมิน ผงัมโนทศัน์      ( Concept 
Mapping) 
 
2. ตรวจแบบทดสอบ 

1. ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี ข้ึนไป 
 
2. คะแนนทดสอบผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ข้ึนไป 

ทกัษะ/กระบวนการ แบบประเมินทกัษะกระบวนการ  สังเกต  การอภิปราย      การท ากิจกรรม ผลการประเมิน                   อยูใ่นระดบัดี ข้ึน
ไป 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
ของผูเ้รียน 

แบบบนัทึกคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ผูเ้รียน 
3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
8. มีจิตสาธารณะ 

การส่งงานและการสังเกตของครูผูส้อน ผลการประเมิน                 อยูใ่นระดบัดี 
ข้ึนไป 
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กจิกรรมเสริมทกัษะหรือซ่อมเสริม 
 

รายการ วธีิด าเนินกิจกรรม 
1.  ปรับปรุง – แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน 

  
1.  ครูควบคุมดูแลใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน 
 2.  ครูคอยเสริมหรือแกไ้ขเม่ือการอภิปรายของนกัเรียน 
    ไม่สมบูรณ์ 
3.  ครูช้ีแจงขอ้บกพร่องในการท ากิจกรรม  
4.  ครูเฉลยขอ้สงสัย ท่ีนกัเรียนท าไม่ได ้
5.  สอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีไม่ผา่นประเมินหลงัเรียน 

2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 1.  ใหน้กัเรียนท าช้ินงานในเชิงสร้างสรรค ์1 ช้ินงาน 
  

         ลงช่ือ                ผูส้อน 
          ( นายสกล  กาศกัด์ิ ) 

        ต  าแหน่ง ครู   วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
......./......../........ 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้แผนที ่3 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     1.1  จ  านวนนกัเรียนท่ีท าการสอน  
 
 
 
 
 
      
 
1.2  ผลการสอน 

ชั้น 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา 

ความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

ความเหมาะสมของ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของส่ือ
การสอนท่ีใช ้

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่วมของนกัเรียน 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้

ปรั
บป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 ้
ปรั

บป
รุง

 

4/1                          

4/2                          

4/3                          

4/4                          

ร้อยละ      

              ผลการปฏิบัติกิจกรรม/ใบกิจกรรม การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
3. ปัญหาและอปุสรรค 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน 
                                                                       ( นายสกล  กาศักดิ์ ) 

                ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการ 

ชั้น จ านวนนกัเรียน (คน) ผา่นเกณฑ ์(คน) ไม่ผา่นเกณฑ ์(คน) 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/1    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/2    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/3    
มธัยมศึกษาปีท่ี 4/4    

รวม    
คิดเป็นร้อยละ    
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สาระการเรียนรู้                   



220 
 

 

 

  

ใบความรู้ที ่3 
วตัถุทีม่คีวามเร็วต้นท ามุมกบัแนวระดับของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

การยงิโพรเจคไทลจ์ากพื้นสู่พื้น 
 
 จะเห็นวา่เวกเตอร์ความเร็วในแนวแกน x  ของโพรเจกไทลไ์ม่เปล่ียนแปลงเลย ส่วนเวกเตอร์ความเร็ว 
ในแนวแกน y  เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ใหส้ังเกตจุดต่างของความเร็วตงัต่อไปน้ี จ  าเป็นมากในการท่ีจะท า
ใหส้ามารถท านายการเคล่ือนท่ีล่วงหนา้ 

1.  ท่ีระดบัเดียวกนัในช่วงการเคล่ือนท่ีข้ึนกบัเคล่ือนท่ีลง โพรเจกไทลจ์ะมีขนาดอตัราเร็วเท่ากนั 
เช่นท่ีจุด a  กบัจุด e  หรือ ท่ีจุด b  กบัจุด d  ส่วนทิศทางไม่อยูใ่นแนวเดียวกนั หมายความวา่
ความเร็วไม่เท่ากนันัน่เอง 
2.  ความเร็วแนวระดบัของโพรเจกไทลมี์ค่าคงท่ีเสมอดงันั้น  x xb xc xd xeu v v v v     
3.  ท่ีจุดสูงสุดโพรเจกไทลจ์ะมีความเร็วนอ้ยท่ีสุดและมีค่าเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั xu  ส่วน
ความเร็วในแนวด่ิงมีค่าเป็นศูนย ์และจะเป็นอยา่งน้ีเสมอทุกๆคร้ังท่ียิง่โพรเจกไทล ์ 0xcv   
4. จุดต ่าสุดของโพรเจกไทลจ์ะมีอตัราเร็วสูงสุดในรูปคือจุด a  กบัจุด e   

 
พจิารณาแนวระดับ 

ความเร็วตน้ในแนวระดบั       ⃗   =  ⃗  cos   ซ่ึงมีค่าคงท่ี 

การกระจดัในแนวระดบั         ⃗    
  ขนาดการกระจดั         

....................................... ( 1) 
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พจิารณาแนวดิ่ง 
ความเร็วตน้ในแนวด่ิง   ⃗    =  ⃗  sin    ภายใตแ้รงเน่ืองจากสนามโนม้ถ่วงโลก   ข้ึนกบัความเร่งโนม้

ถ่วง    
ถา้พิจารณา เวลาท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี จากเร่ิมเคล่ือนท่ีถึงจุดบนสุด 

   จากสูตร                         ข้ึน 
          จะได ้                            ข้ึน      

  

 
  ;          

เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีจากเร่ิมตน้ถึงจุดสูงสุด 
                           ข้ึน    

       

 
     

  เวลาทั้งหมดท่ีลอยอยูใ่นอากาศ 
 
....................................... ( 2 )

     
เม่ือพิจารณาการกระจดัในแนวระดบัจะได ้

                   
        

 
 

                               
           

 
 

      
.     ....................................... ( 3 )              

....................................... ( 4 )
    

จากสมการท่ี  ( 4 )  จะเห็นวา่ ถา้ความเร็วตน้เท่ากนั  การกระจดัในแนวระดบัข้ึนกบัมุม ซ่ึง ค่า  sin   
   ค่า sine มีค่ามากท่ีสุด คือ 1  ดงันั้น        
    sin      =    1 
    sin     =   sin 90 
         =    90 
        =     45  
  
สรุป ถา้ตอ้งการใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีในแนวระดบัไดไ้กลท่ีสุด ตอ้งยงิ ท ามุม 45  กบัแนวระดับพจิารณา วตัถุ

เคล่ือนท่ีไดสู้งสุด  จากสูตร 

                       
  

 

  
  

 

 

      
  

 
            หรือ 
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สูตร ข้ึนไปไดสู้งท่ีสุด 
.......................... ( 5 ) 
 

น า ( 5 ) / ( 3 ) จะได ้  .......................... ( 6 ) 
 

 

 

1.  ขีปนาวธุถูกยงิจากพื้นดินดว้ยความเร็ว  60  เมตร/วนิาทีในทิศท ามุม 30 กบัแนวราบ  ขีปนาวธุนั้นลอย
อยูใ่นอากาศเป็นเวลานานเท่าใดจึงจะตกกระทบพื้น  และขณะท่ีอยูต่รงจุดสูงสุดนั้นสูงจากพื้นดินเท่าไร 
       วธีิท า    ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให ้

 

 
 
 
 1.  หาเวลา t  ท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีในอากาศ 
   จากสูตร      

        

 
 

   แทนค่า      
             

  
 

         
    

 

 
 

  
    =  6  วนิาที 

 ตอบ  ขีปนาวธุใชเ้วลาลอยในอากาศ  6  วนิาที 
 2. ขีปนาวธุข้ึนไปไดสู้งสุดจากพื้น 
   จากสูตร      

       

  
 

   แทนค่า      
           

     
  

         
      

 

 
  

  
      

          45 เมตร 
     ตอบ    ข้ึนไปไดสู้งสุดจากพื้น 45 เมตร 
  
 

   u        
 t                Sy 

ตัวอย่าง 

       
       

  
 

    

  
    

 

 
     

30 

Sy = ? 
 t = ? 

u = 60 m/s 
โจทยก์ าหนด 
         u  =   60  m/s  = 30 องศา 
         g  =  10 m/s2 
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  2.  ยงิกระสุนปืนมวล 50 กรัม ดว้ยความเร็วตน้ 100 เมตร/วนิาที ท ามุม 60๐ กบัแนวระดบั หลงัจากนั้น            
5 วนิาที กระสุนตกกระทบเป้าบนหนา้ผา เป้านั้นอยูสู่งจากพื้นระดบัท่ียงิเท่าไร 
   วธีิท า    ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให ้

 
 
 
 
โจทยต์อ้งการหาการระยะกระจดัในแนวด่ิง  Sy  เม่ือเวลาผา่นไป 5 วนิาที 
 จากสูตรการเคล่ือนท่ีแนวด่ิง           

 

 
    

แทนค่า                     
 

 
          

            
√ 

 
      

                

        m 
     ตอบ  เป้าบนหนา้ผาสูง  308  เมตร 
 
3.  วศิวกรคนหน่ึง ตอ้งการตีลูกกอลฟ์ใหข้า้มตน้ไมสู้ง 30 เมตร อยูห่่างออกไป 40 เมตร ใหล้งหลุมพอดี 
โดยหลุมอยูห่่างออกไป 80 เมตร ถามวา่ ตอ้งตีลูกกอลฟ์ไป ณ ทิศท ามุมเท่าใดกบัแนวระดบั 
     วธีิท า    ท  าความเขา้ใจโจทยปั์ญหา วาดรูปและพิจารณาตวัแปรตามท่ีก าหนดมาให ้

 
 
 
 
   โจทย ์หาตอ้งการทราบ มุม    ท่ีกระท าต่อแนวระดบั 

  จากสูตร   
    

  
    

 

 
     

   แทนค่า  
  

  
    

 

 
     

                  
 

 
 

                

 
 

     ตอบ  ตอ้งตีลูกกอลฟ์ไป ณ ทิศท ามุม             

 
   องศา กบัแนวระดบั 

 

60 
      Sy = ? 

     t = 5 s 

u = 100 m/s 

โจทยก์ าหนด 
   u  =  100 m/s    =  60 องศา 
   t  =  5  s  g  =  10 m/s2 

โจทยก์ าหนด 
  Sy  = 30 m 
  Sy = 80 m 

  
          40 m 

Sy = 30 m 

Sx = 80 m 
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ส่ือนวตักรรม 
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 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

1.  คลิปวดีิโอท่ี 1 การแข่งขนัทุ่มน ้าหนกั (ไฟล ์Hoffa bests Nelson in shot put.flv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  คลิปวดีิโอการแข่งขนัทุ่มน ้าหนกั 
ท่ีมา :  http://www.youtube.com/watch?v=yvw8WtSKmZw 
 

 

1.  คลิปวดีิโอท่ี 2 การแข่งขนักอลฟ์ (ไฟล ์Million Dollar hole in one.flv) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปท่ี 2  คลิปวดีิโอการแข่งขนักอลฟ์  
ท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=G1aWk9Y9cMA 
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3.  การทดลองเสมือนจริงท่ี  1  เร่ืองการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์ไฟล ์Projectile4.swf )   
 

 
 

รูปท่ี 3  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ตม็รูป 
ท่ีมา : http://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion 

 
4.  การทดลองเสมือนจริงท่ี  2  เร่ืองความเร็วท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล(์ไฟล ์AF_0407.swf) 
 

 
 

 รูปท่ี 4  การทดลองเสมือนจริงท่ี 2 ความเร็วท่ีเปล่ียนไปในการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ท่ีมา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/ 
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     8 m/s 

     20 m/s 

ใบงานที ่3  ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 4 คะแนน,เวลา  5 นาที) 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

1.  จงเติมค าในช่องว่าง 
1.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ี 2 แนวพร้อม ๆ กนั คือ 

1.1   การเคล่ือนท่ีแนวระดบั วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วในแนวระดบั( ⃗  )มีค่า.....................................  
สามารถหา การกระจดัในแนวระดบั จากสูตร  ...................................... 

1.2   การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง วตัถุเคล่ือนท่ีภายใตแ้รง.................................................................................. 
 -   วตัถุถูกโยนข้ึนในแนวด่ิงดว้ยความเร็ว  ⃗   ภายใตค้วามเร่ง g =10 m/s2 จะตอ้งใชเ้วลานานเท่าใด

วตัถุจึงจะข้ึนไปถึงต าแหน่งสูงสุด จะตอ้งใชค้วามเร็ว จากโจทย ์จะตอ้งใชสู้ตร
..................................ซ่ึงสามารถค านวณหาเวลาได ้  t = ............  วนิาที 

            1.3   ต าแหน่งสูงสุด กบัเวลาท่ีใชใ้นการตกจากต าแหน่งสูงท่ีสุดถึงต าแหน่งท่ียงิใชเ้วลาเท่ากนัหรือไม่
..............................และ ต าแหน่งท่ีระดบัความสูงเดียวกนั ขณะเคล่ือนท่ีข้ึน กบัเคล่ือนท่ีลง         
มีปริมาณ...........................................เท่ากนั 

1.4  การเคล่ือนในแนวด่ิงและแนวระดบัมีปริมาณ......................................เท่ากนั 
 

2.  ทบทวนค่า sine และค่า cosine  ของมุมทีใ่ช้บ่อย (ตอบเป็นเศษส่วน) 
 0 30 45 60 90 37 53 

sin  
 
 

      

cos  
 
 

      

3.  ทบทวนการแยกเวกเตอร์ 
 3.1  ใหว้าดรูปเวกเตอร์ลพัธ์ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพัธ์ 
               ก.        ข.  
 
 
 

3.2  จงหาขนาดและทิศทางของความเร็วลพัธ์  
       ก.       ข.  

 
  

   =  45√  m/s 

   =  ............ 

 ⃗   =  .................... 

 

 ⃗   = 10 m/s     =...................... 

.......................... 
tan  =  ............ 
       = ............. 
 

    = 20 m/s    
 

 ⃗ = 30 m/s 

 ⃗  = ............. 

 ⃗   ............ 

37 

45 

    =...................... 

.......................... 
tan  =  ............ 
       = ............. 
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ใบกจิกรรมที ่3.1  (20 นาที) 
การทดลองเร่ือง ยงิด้วยมุมเท่าไร ไกลทีสุ่ด 

รายช่ือสมาชิก 
  1.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  2.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  3.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 

 

จุดประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมุมท่ีกระท าต่อแนวระดบัมีผลต่อระยะทางในการตกของวตัถุ 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1.  ชุดกิจกรรมการยงิวตัถุวถีิโคง้ 1 ชุด 
  1.1  เคร่ืองยงิวตัถุ 1 ชุด 
  1.2  ตลบัเมตร ขนาดความยาว 2.5 เมตร 1 อนั 
  1.3  ลูกกลมเหล็ก 1 ลูก 
  1.4  บีกเกอร์บรรจุน ้า 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 1 ใบ  
  1.5  กระดาษชาร์ทเทาขาว                        1      แผน่  
 

วธีิท าการทดลอง 
4. จัดตั้งอุปกรณ์  

-  น าโตะ๊ทดลอง 2 ตวั มาต่อกนั ใหมี้ความกวา้ง 0.6 เมตร ยาว 2.5 เมตร  
-  วางกระดาษชาร์ทเทาขาว ทางดา้นท่ีลูกกลมเหล็กจะตก และน าตลบัเมตร วางตามยาว 
-  ใส่ลูกกลมเหล็กลงในบีกเกอร์บรรจุน ้า เพื่อใหเ้ห็นต าแหน่งท่ีตก ในกระดาษชาร์ทท่ีเตรียมไว ้
-  วางปลายเคร่ืองยงิตรงบริเวณปลายตลบัเมตร  โดยปรับมุมเงย 25 องศา กบัแนวระดบั เพื่อให้

ต าแหน่งท่ียงิอยูร่ะดบัเดียวกบัต าแหน่งท่ีตก(พื้นโตะ๊)ดงัรูป  
   

                
                                 การวางปลายเคร่ืองยงิ                                    การจดัโตะ๊เพื่อท าการทดลอง   

รูป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเร่ืองยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด 
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2.  การด าเนินการศึกษา 

1.  เตรียมเคร่ืองยงิวางบริเวณขอบโต๊ะทดลอง ปรับมุมเงย 25 องศา ใส่ลูกกลมเหล็ก ปรับ
เคร่ืองยงิใหพ้ร้อม  ท าการยงิวดั ระยะทางดว้ยตลบัเมตร จากต าแหน่งท่ียงิถึงต าแหน่งท่ีตกจด
บนัทึก ท าการทดลองซ ้ าอีก 2 รอบ จดับนัทึก น าค่าท่ีไดท้ั้ง 3 คร้ัง มาหาค่าเฉล่ียแลว้ทึกขอ้มูล
ลงในตารางบนัทึกผล 
2.  ท าการทดลองซ ้ าเหมือนขอ้ 1 แต่มุมเพิ่มข้ึนทีละ 5 องศา เป็นมุม 30,35,40,45,50,55,60,65, 
องศา ตามล าดบั 

 

บันทกึผลการทดลอง 
มุมท่ียิง  
(องศา) 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 

ระยะทางที่ตก(เมตร)          
 

 
 

กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่ง มุมท่ียงิ กบัระยะทางท่ีตก 
 

มุมเงย(องศา) 

ระยะทางที่ตก (เมตร) 
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วเิคราะห์ผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

ค่าความคลาดเคลือ่น 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

ค าถามทา้ยกิจกรรม 
1.  อตัราเร็วตน้ของลูกกลมเหล็กในการยงิทุกคร้ังมีความเร็วเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................ 
2.  ยงิลูกกลมเหล็กดว้ยมุมเท่าใด ตกไกลท่ีสุด 
........................................................................................................................................................................ 
3.  ลูกกลมเหล็กจะตกใกลห้รือไกลข้ึนกบัตวัแปรใดบา้ง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.  นกัเรียนคิดวา่สาเหตุท่ีมุมท่ีเรายงิไป บาง มุมนอ้ย มุมมาก ตกไดร้ะยะทางใกลเ้คียงกนัเป็นเพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
5.  เราสามารถหาอตัราเร็วตน้ของลูกกลมเหล็กไดห้รือไม่ อยา่งไร และมีก่ีวธีิ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
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ใบกจิกรรมที ่3.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (4 คะแนน ,เวลา 5 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนโจทยปั์ญหาแลว้ ใหเ้ขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรท่ีก าหนด 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  ขวา้งวตัถุข้ึนดว้ยความเร็วตน้  30 m/s ท ามุม  30   กบัแนว
ระดบั อยากทราบวา่ท่ีต าแหน่งสูงสุดสูงจากพื้นเท่าใด  
      และอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 

.................................................................................................................................. 
2.  ลูกปืนใหญ่ถูกยงิออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว        
400 m/s ในทิศท ามุม 37 องศา กบัแนวระดบั อยากทราบวา่   นาน
เท่าใดลูกปืนจึงข้ึนไปไดสู้งสุด และลูกปืนตกห่างจากจุดยิงเท่าใด 
 
 

.................................................................................................................................. 
3.  ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปดว้ยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที       
ในทิศท ามุม 45 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่ลูกฟุตบอล        
ตกห่างจากจุดเตะเท่าใด 
 
 
 

.................................................................................................................................. 
4.  ลูกกอลฟ์ถูกตีออกไปดว้ยความเร็วตน้ 44 m/s ท  ามุม 30 องศากบั
แนวระดบั หลงัจากตีไปแลว้ 4 วนิาที ปรากฏวา่ลูกกอลฟ์ลอยไปติด
ตน้ไม่ อยากทราบวา่ ตนัไมอ้ยูไ่กลจากจุดท่ีเร่ิมเคล่ือนท่ี        ก่ีเมตร 
และต าแหน่งท่ีลูกกอลฟ์ชนตน้ไม ้อยูสู่งจากพื้นก่ีเมตร 
 

 
..................................................................................................................................  
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ใบกจิกรรมที ่3.3 การแก้โจทย์ปัญหาวตัถุทีม่ีความเร็วท ามุมกบัแนวระดับ  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (5 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ตามเส้นประและขีดเส้นใตต้วั
แปรดว้ยปากกาแดง พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 
.......................................................................................................................................................................... 
1.  ขวา้งวตัถุข้ึนดว้ยความเร็วตน้  30 m/s ท ามุม  30   กบัแนวระดบั อยากทราบวา่ท่ีต าแหน่งสูงสุดสูงจากพื้น
เท่าใด และอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 
 
วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกปืนใหญ่ถูกยงิออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 400 m/s ในทิศท ามุม 37 องศา กบัแนวระดบั อยาก
ทราบวา่ นานเท่าใดลูกปืนจึงข้ึนไปไดสู้งสุด และลูกปืนตกห่างจากจุดยงิเท่าใด 
 

 

วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
3.  ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปดว้ยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศท ามุม 45 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่

ลูกฟุตบอลตกห่างจากจุดเตะเท่าใด 

 

 

วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

โจทยก์ าหนด 
................................................................... 
................................................................... 
 

โจทยก์ าหนด 
................................................................... 
................................................................... 
 

โจทยก์ าหนด 
................................................................... 
................................................................... 
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แบบทดสอบที ่3 การแก้โจทย์ปัญหาวตัถุทีม่คีวามเร็วท ามุมกบัแนวระดับ  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (11 คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

1.  รถบงัคบัวทิยเุคล่ือนท่ีไปตามพื้นเอียงท ามุม  37  กบัแนวราบ  ถา้ตอ้งการใหร้ถขา้มน ้าขา้งล่าง                      
ท่ีกวา้ง 2  เมตรไดพ้อดี  อตัราเร็วของรถขณะหลุดจากพื้นเอียงตอ้งเป็นเท่าไร( 3 คะแนน)   
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชายผูห้น่ึงขวา้งลูกบอลข้ึนไปในแนวด่ิงสูงสุด 30 เมตร ถา้เขาขวา้งลูกบอลน้ีดว้ยความเร็วตน้เท่าเดิม แต่ให้
ท ามุมกบัแนวระดบั เขาจะขวา้งลูกบอลน้ีไดร้ะยะไกลท่ีสุดเท่าไร (3 คะแนน)   
 
 
 
 
 
 
3.  ยงิจรวดขวดน ้าข้ึนจากพื้นหนา้ผาสูง 80 เมตร ดว้ยความเร็วระดบัหน่ึงและท ามุม 37 องศากบัแนวระดบั  โดย
จุดยงิห่างจากขอบหนา้ผา 240 เมตร  พบวา่จรวดขวดน ้าเฉียดขอบหนา้ผาพอดี  จงหา(5 คะแนน) 

ก.  ความเร็วของจรวดขวดน ้า        
ข.  จรวดขวดน ้าตกถึงพื้นห่างจากตีนหนา้ผาก่ีเมตร     
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ใบกจิกรรมที ่3.4 ผงัมโนทัศน์ ( Concept Mapping) 
องค์ความรู้ เร่ือง วตัถุมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี .........  
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แบบประเมินใบกจิกรรมที ่3.4  ผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping)องค์ความรู้  
เร่ือง วตัถุมีความเร็วต้นท ามุมกบัแนวระดับของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ......................................................... ชั้น ม. 4 /................เลขท่ี......................... 
 
ผลการเรียนรู้       วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนสรุปความรู้ท่ีเก่ียวกบั  วตัถุมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ีแบบ

โพรเจกไทลเ์ป็นแผนผงัมโนทศัน์  ( Concept  Mapping ) 
 

องค์ความรู้   เร่ืองวตัถุมีความเร็วตน้ท ามุมกบัแนวระดบัของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ 
เกีย่วข้อง ในหวัขอ้เร่ือง  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ให้งาน  วนัท่ี……………………………………………………………………………… 
ก าหนดส่ง วนัท่ี……………………………………………………………………………… 
ส่งงาน  วนัท่ี……………………………..…………ลงช่ือ………………………………ผูส่้ง 
       ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน 
                      ( นายสกล  กาศกัด์ิ) 
                   

ล าดบั รายการ 
น ้าหนกัคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ความเก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหาสาระ       

2 ความสัมพนัธ์ กบัชีวติประจ าวนั       

3 รูปแบบ  สามารถน าไปเป็นแบบอยา่งได ้       

4 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

5 ความสะอาด  เรียบร้อย         

 รวม       
 

5  =  ดีมากท่ีสุด     4  =  ดีมาก   3  =  ดี              2 =   พอใช ้        1 = ควรปรับปรุง 
 

            ผู้ประเมิน   ลงช่ือ………………………ชั้น ...….เลขท่ี…… 
             วนัท่ี…………………………… 
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ใบกจิกรรมที ่3.5 สร้างสถานการณ์ วาดรูป สร้างโจทย์ปัญหาและวธีิการหาค าตอบ 
เจา้ของผลงานช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสร้างสถานการณ์การเคล่ือนท่ีในแนวระดบัและแนวด่ิงของการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์

  โจทย ์ ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 
           ................................................................................... 

วธีิท า   โจทยก์ าหนด 
 
 
 โจทยต์อ้งการทราบ 
  จากสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอบ............................................ 
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เฉลยแนวค าตอบ ใบงาน  ใบกจิกรรม  แบบทดสอบ 
และแนวการรายงานกจิกรรมการทดลอง 
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     8 m/s 

     20 m/s 

         คงตวั 
      Sx  =  uxt 
     แรงดึงดูดของโลก 
 
 

vy =uy +(-g)t                
  

  
 

 

 
      เท่ากนั 
  อตัราเร็วและความเร่ง 
        เวลา t 
 
 
 

          0     
 

 
           √

 

 
     √

 

 
  1       

 

 
  

 

 
 

 

         1   √
 

 
          √

 

 
      

 

 
  0      

 

 
      

 

 
 

 

            45 m/s 
 
      18 m/s 

 
   24 m/s     45 m/s  
 

    √                         √       

             = 10√  m/s            = √     m/s 
          

  
                   

  

                                   

 
 

ใบงานที ่3 ทบทวนความรู้พืน้ฐาน( 3 คะแนน,เวลา  5 นาที) 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... 

1.  จงเติมค าในช่องว่าง 
1.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลเ์ป็นการเคล่ือนท่ี 2 แนวพร้อม ๆ กนั คือ 

1.1  การเคล่ือนท่ีแนวระดบั วตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วในแนวระดบั( ⃗  )มีค่า.....................................  
สามารถหา การกระจดัในแนวระดบั จากสูตร  ...................................... 

1.2  การเคล่ือนท่ีแนวด่ิง วตัถุเคล่ือนท่ีภายใตแ้รง.................................................................................. 
 -   วตัถุถูกโยนข้ึนในแนวด่ิงดว้ยความเร็ว  ⃗   ภายใตค้วามเร่ง g =10 m/s2 จะตอ้งใชเ้วลานานเท่าใด

วตัถุจึงจะข้ึนไปถึงต าแหน่งสูงสุด จะตอ้งใชค้วามเร็ว จากโจทย ์จะตอ้งใชสู้ตร
..................................ซ่ึงสามารถค านวณหาเวลาได ้  t = ............  วนิาที 

              1.3  วตัถุถูกยงิข้ึนไปในแนวด่ิงภายใตค้วามเร่ง g = 10 m/s2อยากทราบวา่เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีถึง
ต าแหน่งสูงสุด กบัเวลาท่ีใชใ้นการตกจากต าแหน่งสูงท่ีสุดถึงต าแหน่งท่ียงิใชเ้วลาเท่ากนัหรือไม่
..............................และ ต าแหน่งท่ีระดบัความสูงเดียวกนั ขณะเคล่ือนท่ีข้ึน กบัเคล่ือนท่ีลง         
มีปริมาณ...........................................เท่ากนั 

1.4  การเคล่ือนในแนวด่ิงและแนวระดบัมีปริมาณ......................................เท่ากนั 
 

2.  ทบทวนค่า sine และค่า cosine  ของมุมทีใ่ช้บ่อย (ตอบเป็นเศษส่วน) 
 0 30 45 60 90 37 53 

sin  
 
 

      

cos  
 
 

      

3.  ทบทวนการแยกเวกเตอร์ 
 3.1  ใหว้าดรูปเวกเตอร์ลพัธ์ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพัธ์ 
               ก.        ข.  
 
 
 

3.2  จงหาขนาดและทิศทางของความเร็วลพัธ์  
       ก.       ข.  

 
 

ใบกจิกรรมที ่3.1  (20 นาที) 

   =  45√  m/s 

   =  ............ 

 ⃗   =  .................... 

 

 ⃗   = 10 m/s     =...................... 

.......................... 
tan  =  ............ 
       = ............. 
 

    = 20 m/s    
 

 ⃗ = 30 m/s 

 ⃗  = ............. 

 ⃗   ............ 

37 

45 

    =...................... 

.......................... 
tan  =  ............ 
       = ............. 
 



240 
 

 

การทดลองเร่ือง ยงิด้วยมุมเท่าไร ไกลทีสุ่ด 
รายช่ือสมาชิก 
  1.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  2.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 
  3.  ช่ือ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........  เลขท่ี ................. 

 

จุดประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมุมท่ีกระท าต่อแนวระดบัมีผลต่อระยะทางในการตกของวตัถุ 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1.  ชุดกิจกรรมการยงิวตัถุวถีิโคง้ 1 ชุด 
  1.1  เคร่ืองยงิวตัถุ 1 ชุด 
  1.2  ตลบัเมตร ขนาดความยาว 2.5 เมตร 1 อนั 
  1.3  ลูกกลมเหล็ก 1 ลูก 
  1.4  บีกเกอร์บรรจุน ้า 50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 1 ใบ  
  1.5  กระดาษชาร์ทเทาขาว                        1      แผน่  
 

วธีิท าการทดลอง 
1. จัดตั้งอุปกรณ์  

-  น าโตะ๊ทดลอง 2 ตวั มาต่อกนั ใหมี้ความกวา้ง 0.6 เมตร ยาว 2.5 เมตร  
-  วางกระดาษชาร์ทเทาขาว ทางดา้นท่ีลูกกลมเหล็กจะตก และน าตลบัเมตร วางตามยาว 
-  ใส่ลูกกลมเหล็กลงในบีกเกอร์บรรจุน ้า เพื่อใหเ้ห็นต าแหน่งท่ีตก ในกระดาษชาร์ทท่ีเตรียมไว ้
-  วางปลายเคร่ืองยงิตรงบริเวณปลายตลบัเมตร  โดยปรับมุมเงย 25 องศา กบัแนวระดบั เพื่อให้

ต าแหน่งท่ียงิอยูร่ะดบัเดียวกบัต าแหน่งท่ีตก(พื้นโตะ๊)ดงัรูป  
   

                
                                 การวางปลายเคร่ืองยงิ                                    การจดัโตะ๊เพื่อท าการทดลอง   

 

รูป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเร่ืองยงิดว้ยมุมเท่าไร ไกลท่ีสุด 
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2.  การด าเนินการศึกษา 
1.  เตรียมเคร่ืองยงิวางบริเวณขอบโตะ๊ทดลอง ปรับมุมเงย 25 องศา ใส่ลูกกลมเหล็กท่ีแช่น ้า ปรับองศา

เคร่ืองยงิใหพ้ร้อม กบั ท าการยงิ วดัระยะทางท่ีตกดว้ยตลบัเมตร จากต าแหน่งท่ียงิถึงต าแหน่งท่ีตก(สังเกตจาก
รอยน ้า ณ ต าแหน่งท่ีลูกกลมตก)จดบนัทึก ท าการทดลองซ ้ าอีก 2 รอบ จดับนัทึก น าค่าท่ีไดท้ั้ง 3 คร้ัง มาหา
ค่าเฉล่ียแลว้ทึกขอ้มูลลงในตารางบนัทึกผล 

2.  ท าการทดลองซ ้ าเหมือนขอ้ 1 แต่มุมเพิ่มข้ึนทีละ 5 องศา เป็นมุม 30,35,40,45,50,55,60,65, องศา 
ตามล าดบั 
 

บันทกึผลการทดลอง 
มุมท่ียิง  
(องศา) 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 

ระยะทางที่ตก(เมตร)          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง มุมทีย่งิ กบัระยะทางทีต่ก 

วเิคราะห์ผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................................ 

1.72    1.76      1.96          2.03          2.07         2.02    1.97       1.76         1.72 

จากการทดลองเพิ่มมุมเงยทีละ 5 องศา พบวา่ โดยเร่ิมจากมุมเงย 25 องศา พบวา่เม่ือเพิ่มมุมเงยมาก
ข้ึน ลูกกลมเหล็กจะตกไกลข้ึน จนตกไกลท่ีสุดเม่ือ มุมเงย 45 องศา เม่ือเพิ่มมุมเงยอีก ระยะตกจะใกลข้ึ้น 
เร่ือย ๆ  

มุมเงย(องศา) 

ระยะทางที่ตก (เมตร) 

       5         10       15       20        25       30        35       40       45       50        55       60        65        70        75    

   
     

 

2.50 
 

2.25 
 

2.00 
 

1.75 
 

1.50 
 

1.25 
 

1.00 
 

0.75 
 

0.50 
 

0.25 
 

    0 
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..................................................... ....................................................................................................................... 

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

ค่าความคลาดเคลือ่น 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลการทดลอง 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

ค าถามทา้ยกิจกรรม 
1.  อตัราเร็วตน้ของลูกกลมเหล็กในการยงิทุกคร้ังมีความเร็วเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................................................ 
2.  ยงิลูกกลมเหล็กดว้ยมุมเท่าใด ตกไกลท่ีสุด 
........................................................................................................................................................................ 
3.  ลูกกลมเหล็กจะตกใกลห้รือไกลข้ึนกบัตวัแปรใดบา้ง 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
4.  นกัเรียนคิดวา่สาเหตุท่ีมุมท่ีเรายงิไป บาง มุมนอ้ย มุมมาก ตกไดร้ะยะทางใกลเ้คียงกนัเป็นเพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
5.  เราสามารถหาอตัราเร็วตน้ของลูกกลมเหล็กไดห้รือไม่ อยา่งไร และมีก่ีวธีิ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

เท่ากนั เพราะใชเ้คร่ืองยงิท่ีใชย้างเส้นเดิม ลูกกลมลูกเดิม 
 
มุมเงย 45 องศา  หรือ มุม 45 องศา กบัแนวระดบั 
 
1. มุมเงยท่ีใชใ้นการยงิ  
2.อตัราเร็วตน้ 
 
เพราะ มุมเงยนอ้ย ความเร็วแนวระดบัจะมาก แต่มีเวลาท่ีลอยอยูใ่นอากาศนอ้ยก็เลยตกใกล ้ส่วน          
มุมเงยมาก ความเร็วแนวระดบัจะนอ้ย แมเ้วลาท่ีลอยในอากาศมากก็จะตกใกลใ้กลเ้คียงกบัมุมเงยนอ้ย 
 
วธีิที1่ หาโดยการจบัเวลา ขณะยงิวตัถุในแนวด่ิงจนถึงตก น าเวลาท่ีได ้หารดว้ย 2 เพื่อหาเวลา t ขณะข้ึน
อยา่งเดียว แทนค่าในสูตร  vy  = uy+(-g)t   สุดทา้ย   uy = gt    
วธีิที2่  หาโดยการคิดจากพลงังาน  จะได ้พลงังานศกัยย์ดืหยุน่ เท่ากบัพลงังานจลน์(พลงังานศกัยโ์นม้
ถ่วงมีค่านอ้ย เพราะความสูงมีค่านอ้ย)   เราหาค่า คงท่ีความยดืหยุน่   ของยาง วดัระยะกระจดั   ของ

ยาง วดัมวลลูกกลมเหล็ก แทนค่าในสูตร 
 

 
     

 

 
    

  จะได ้       √
 

 
      m/s 

การทดลองอาจผดิพลาดไดเ้น่ืองจาก  1.เคร่ืองมือวดัมุมไม่ไดม้าตรฐาน,  2.ขณะยงิมุมยงิอาจขยบัได ้
3.  ค่าคงท่ีความยดืหยุน่ของยางท่ีใชย้งิอาจเปล่ียนไปเน่ืองจากการใชง้าน 
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ใบกจิกรรมที ่3.2 ฝึกทกัษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรูป 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (6 คะแนน ,เวลา 15 นาที) 
ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนโจทยปั์ญหาแลว้ ใหเ้ขียนรูปการเคล่ือนท่ีของวตัถุ และเขียนค่าตวัแปรท่ีก าหนด
................................................................................................................................................................ 

1.  ขวา้งวตัถุข้ึนดว้ยความเร็วตน้  30 m/s ท ามุม 30กบัแนวระดบั 
อยากทราบวา่ท่ีต าแหน่งสูงสุดสูงจากพื้นเท่าใด  
      และอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 

.................................................................................................................................. 
2.  ลูกปืนใหญ่ถูกยงิออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว        
400 m/s ในทิศท ามุม 37 องศา กบัแนวระดบั อยากทราบวา่   นาน
เท่าใดลูกปืนจึงข้ึนไปไดสู้งสุด และลูกปืนตกห่างจากจุดยิงเท่าใด 
 
 

.................................................................................................................................. 
3.  ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปดว้ยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศ
ท ามุม 45 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่ลูกฟุตบอล        ตก
ห่างจากจุดเตะเท่าใด 
 
 
 

.................................................................................................................................. 
4.  ลูกกอลฟ์ถูกตีออกไปดว้ยความเร็วตน้ 44 m/s ท ามุม 30 องศากบั
แนวระดบั หลงัจากตีไปแลว้ 4 วนิาที ปรากฏวา่ลูกกอลฟ์ลอยไปติด
ตน้ไม่ อยากทราบวา่ ตนัไมอ้ยูไ่กลจากจุดท่ีเร่ิมเคล่ือนท่ีก่ีเมตร และ
ต าแหน่งท่ีลูกกอลฟ์ชนตน้ไม ้อยูสู่งจากพื้นก่ีเมตร 
 

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

30 

u  = 30 m/s 
Sy =? 

Sx =? Sx =? 

37 

u = 400 m/s 

Sx =? 

t =? 

u = 45 m/s 

45 
Sx =? 

30 

 u = 44 m/s 

Sx =? 

Sy =? 
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      u          Sy 
  Sx 

         u      
   t             Sx 

       u               
    Sy                Sx 

ใบกจิกรรม 3.3 การแก้โจทย์ปัญหาวตัถุทีม่ีความเร็วท ามุมกบัแนวระดับ  
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (6 คะแนน ,เวลา 15 นาที) 

ค าช้ีแจง  เม่ือนกัเรียนอ่านโจทยแ์ลว้ ใหเ้ขียนรูปเส้นทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุ ตามเส้นประและขีดเส้นใตต้วั
แปรดว้ยปากกาแดง พร้อมทั้งเขียนตวัแปรท่ีโจทยก์ าหนดมาให ้แลว้จึงแสดงวธีิท า 
.......................................................................................................................................................................... 

1.  ขวา้งวตัถุข้ึนดว้ยความเร็วตน้  30 m/s ท ามุม 30กบัแนวระดบั อยากทราบวา่ท่ีต าแหน่งสูงสุด สูงจากพื้น
เท่าใด และอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 
 
 
วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
2.  ลูกปืนใหญ่ถูกยงิออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว 400 m/s ในทิศท ามุม 37 องศา กบัแนวระดบั อยาก
ทราบวา่ นานเท่าใดลูกปืนจึงข้ึนไปไดสู้งสุด และลูกปืนตกห่างจากจุดยงิเท่าใด 
 

 

วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
3.  ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปดว้ยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศท ามุม 45 องศา กบัแนวระดบั  อยากทราบวา่

ลูกฟุตบอลเคล่ือนท่ีสูงจากพื้นก่ีเมตรและตกห่างจากจุดเตะเท่าใด 

 

 

วธีิท า.................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

หาระยะในแนวระดบัจากจุดยงิถึงต าแหน่งสูงสุด 
จากสูตร     

            

 
  

 แทนค่า        
      

 

 
  

√ 

 
 

  
    =    22.5√  

  ตอบ  ต  าแหน่งสูงสุดอยูห่่างจากจุดยงิ 22.5√   m 

   u = 400 m/s      = 37 องศา 
   g =  10 m/s2 

โจทยก์ าหนด 
................................................................... 
................................................................... 
 

โจทยก์ าหนด 
.................................................................. 
................................................................... 
 

u = 10 m/s        = 45 องศา 
g  = 120 m/s2 

30 

   u  =  30 m/s       =  30 องศา 
   g  =  10 m/s2 

โจทยก์ าหนด 
................................................................... 
................................................................... 
 

u = 30 m/s 
Sy   =  ? 

     Sx 

  หาระยะสูงสุด Sy ขณะนั้น vyมีค่าเป็นศูนย
จากสูตร     

     
        

                            
  

 

  
   แทนค่า     

         

     
 

ตอบ  ข้ึนไปไดสู้งสุด               
 

37 

u = 400 m/s         t =? 

Sx = ? 

 หาเวลา t    จากสูตร   
      

 
 

      แทนค่า     
           

  
      

ตอบ เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีถึงจุดสูงสุด 24 s 

 

 หาเวลา Sx สูงสุด จากสูตร    
           

 
 

 แทนค่า     
                 

  
 15,360 

ตอบ ลูกปืนตกห่างจากจุดยงิ 15,360 เมตร 

 

45 

u = 10 m/s               Sy = ? 

Sx = ? 

       หา Sy สูงสุด จากสูตร    
       

  
 

 แทนค่า    
           

     
      

ตอบ  ลูกบอลลอยข้ึนสูงสุด 10 เมตร 

       หา Sx สูงสุด จากสูตร    
       

 
 

 แทนค่า    
             

    
      

ตอบ  ลูกบอลตกห่างจากจุดเตะ 40 เมตร 
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แบบทดสอบที ่3 การแก้โจทย์ปัญหาวตัถุทีม่ีความเร็วท ามุมกบัแนวระดับ 
ช่ือ....................................................................ชั้น  ม. 4/....... เลขท่ี ......... (11  คะแนน ,เวลา 10 นาที) 

1.  รถบงัคบัวทิยเุคล่ือนท่ีไปตามพื้นเอียงท ามุม 37 กบัแนวราบ  ถา้ตอ้งการให้รถขา้มน ้าขา้งล่างท่ีกวา้ง  2  
เมตรไดพ้อดี  อตัราเร็วของรถขณะหลุดจากพื้นเอียงตอ้งเป็นเท่าไร( 3 คะแนน)  (2.5√   m/s) 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ชายผูห้น่ึงขวา้งลูกบอลข้ึนไปในแนวด่ิงสูงสุด 30 เมตร ถา้เขาขวา้งลูกบอลน้ีดว้ยความเร็วตน้เท่าเดิม แต่ให้
ท ามุมกบัแนวระดบั เขาจะขวา้งลูกบอลน้ีไดร้ะยะไกลท่ีสุดเท่าไร (3 คะแนน)  (60 m) 
 
 
 
 
 
 
3.  ยงิจรวดขวดน ้าข้ึนจากพื้นหนา้ผาสูง 80 เมตร ดว้ยความเร็วระดบัหน่ึงและท ามุม 37 องศากบัแนวระดบั  โดย
จุดยงิห่างจากขอบหนา้ผา 240 เมตร  พบวา่จรวดขวดน ้าเฉียดขอบหนา้ผาพอดี  จงหา(5 คะแนน) 

ก.  ความเร็วของจรวดขวดน ้า       ( 50  m/s) 
ข.  จรวดขวดน ้าตกถึงพื้นห่างจากตีนหนา้ผาก่ีเมตร    (  80  m ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
u

  
   

 

 
u

  

     

    1 m
  

การเคล่ือนท่ีในแนวระดบัและแนวด่ิงใชเ้วลาร่วมกนั 
แนวราบ          Sx = ux t 
    แทนค่า       2 =(  

 
u) t  

        จะไดเ้วลา  t =  

  
         

หาความเร็วตน้ uy ขณะท่ีโยนข้ึนไปไดสู้งสุด 
 จากสูตร      

    
       

 แทนค่า          
           

      
      

พิจารณาขวา้งลูกบอลท ามุมกบัแนวระดบัแลว้ลูกบอล 
ตกไกลสุด มุมท่ีขวา้งคือมุม 45 องศากบัแนวระดบั 

      จากสูตร     
       

 
 

      แทนค่า       
             

  
       

ตอบ  ลูกบอลตกไกลสุด 60 เมตร 

vy = 0 m/s 
 
Sy= 30 m 
uy =?     45     Sx =? 

37 
 Sx 240 m 
Sy 80 m 

ก. หาความเร็วตน้ u  

     จากสูตร              
          

 
 

    แทนค่า         
             

  
 

           
    

 

 
  

 

 
 

  
 

               √           
ตอบ ความเร็วตน้มีค่าเท่ากบั 50 เมตรต่อวนิาที 

ข. หาเวลา t จากการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง 

     จากสูตร                  
 

 
    

    แทนค่า                    
 

 
        

                  
               
                      วินาที 
 หาระยะทางในแนวระดบั 

 จากสูตร Sx  = u cos 37 t 
แทนค่า   Sx  = 50(

4

 
)(8) =320 เมตร 

ตอบ วตัถุห่างจากเชิงหนา้ผามีค่า 320 - 240 = 80 เมตร 

แนวด่ิง จากสูตร   Sy   =  uyt +   
 

gt2 

         แทนค่า      - 1    =   
 

(
 

  
) + 

 

 
(-10) (

 

  
) 2 

            - 1     =   
 

    -    5(
  

   ) 

  
 

 
   =  5(

  

   ) 

  u2   =   
 
(2) 

  u   =   
 
√  = 2.5√   = 3.53 m/s 

ตอบ  ความเร็วของรถมีค่าเท่ากบั 2.5√   m/s จึงจะสามารถขา้ม
น ้าได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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  แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

รายวชิาฟิสิกส์ 1  ว31201   เวลา 30 นาที 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว และท าเคร่ืองหมาย X ในกระดาษค าตอบ 
1.  ลูกบอลชนิดเดียวกนั ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขวา้งออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยใหต้กใน

แนวด่ิงพร้อมกนัจากระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี  
a  ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน  b  ลูกบอล x จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 
c  ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกนั d  ลูกบอล y จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 

     ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคือ 
ก.  ขอ้ a ถูก                                          ข.  ขอ้ a และ b  ถูก     

  ค.  ขอ้ b และ c ถูก                        ง.  ขอ้ b และ  d ถูก 
2.  ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  ก.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัเท่ากบัความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ข.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัมากกวา่ความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ค.  วตัถุมีความเร็วในแนวด่ิงคงท่ีและความเร็วในแนวระดบัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
  ง.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัคงท่ีและความเร็วในแนวด่ิงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
3.  กอ้นหินถูกขวา้งจากหนา้ผาสูง 500  เมตร  ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ท ามุมเงย 37 กบัแนวระดบั 

อยากทราบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 10วนิาที  กอ้นหินมีขนาดความเร็วในแนวด่ิงเท่าใด 
 ก.  37  m/s     ข.  40  m/s 
 ค.  76  m/s     ง.  200 m/s 
4.  เคร่ืองบินขบัไล่ บินมาดว้ยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดบั ถา้เคร่ืองบินปล่อยลูกระเบิดไปแลว้

นาน 20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ขณะปล่อยระเบิด เคร่ืองบินอยูห่่างจาก
เป้าหมาย ในแนวระดบั และแนวด่ิงก่ีเมตร ตามล าดบั 

 ก.  12,000 m , 12,000 m    ข.  12,000  m , 2,000 m 
 ค.  6,000  m  , 12,000  m    ง.  2,000 m, 12,000  m 
5.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 180 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่
ต าแหน่งท่ีลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 

 ก.  80  m     ข.  100  m 
 ค.  120  m     ง.  180 m 
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6.  เคร่ืองบินบงัคบัวทิย ุบินดว้ยความเร็ว 12 เมตร/วนิาที ในแนวระดบั ท่ีระดบัความสูง 45 เมตร ปรากฏวา่
แบตเตอร่ีหลุดจากเคร่ืองบิน อยากทราบวา่ ขณะตกถึงพื้น ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   

ก.  แบตเตอร่ีใชเ้วลาลอยในอากาศ  4 วนิาที      
ข.  ความเร็วในแนวด่ิงเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั  

 ค.  ความเร็วในแนวด่ิงต ่ากวา่ความเร็วในแนวระดบั      
 ง.  ความเร็วในแนวด่ิงสูงกวา่ความเร็วในแนวระดบั 
7.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 200 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่   

เม่ือเวลาผา่นไป 2 วนิาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็วเท่าใด 
  ก.  10√   m/s     ข.  20√  m/s 
  ค.  30√    m/s     ง.  40√   m/s  
8.  ขวา้งกอ้นหินดว้ยความเร็ว 15 เมตร/วินาที  ตามแนวระดบัจากยอดตึกสูง 100 เมตร  เม่ือเวลาผา่นไป        

4 วนิาที วตัถุมีขนาดการกระจดัเท่าใด 
  ก.  100  เมตร     ข.  120  เมตร 
  ค.  150  เมตร     ง.  200  เมตร 
9.  เฮลิคอปเตอร์บินดว้ยความเร็ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั ถา้ปล่อยลูกระเบิด เม่ือเวลาผา่นไป            

20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ลูกระเบิด มีขนาดการกระจดัก่ีเมตร 
  ก.  1,500  เมตร     ข.  1,600  เมตร 
  ค.  2,000  เมตร     ง.  2,500  เมตร 
10.  ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้าตึก สูง 20 เมตร ดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็วขณะตกถึงพื้น 

  ก.  มีทิศ  = tan-1 2  กบัแนวระดบั   ข.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

  ค.  มีทิศ  = tan-1 3  กบัแนวระดบั   ง.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

11.  ปัดลูกบอลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามพื้นโตะ๊ซ่ึงสูง 80 cm  ปรากฏวา่ลูกบอลกระทบพื้น ห่างจากโตะ๊             
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางท ามุมก่ีองศากบัแนวราบ 

ก.  30      ข.  37        
ค. 45      ง.  53  

12.  มอเตอร์ไซคว์บิากคนัหน่ึงขบัมาดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั บนเนินดินท่ีมีความสูง    
5 เมตร อยากทราบวา่ ขณะท่ีมอเตอร์ไซคห์ลุดจากเนินดินถึงต าแหน่งสัมผสัพื้นดา้นล่าง มีขนาดความเร็ว
เท่าใด 

ก.  10√    เมตร/วนิาที  
ข.  10√     เมตร/วินาที  
ค.  20√    เมตร/วินาที  
ง.  20√    เมตร/วินาที  
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v0                P             



            

13.  ลูกกอลฟ์มีความเร็ว 30√  เมตร/วนิาที ในทิศท ามุม 45 กบัแนวระดบั เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที           
ลูกกอลฟ์อยูใ่นทิศท ามุมเท่าใดกบัแนวระดบั ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศ 

ก.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  ข.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  
ค.  มีทิศ  = tan-1 

      กบัแนวระดบั  ง.  มีทิศ  = tan-1 
      กบัแนวระดบั 

14.  วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์ณะท่ีวตัถุอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงสุด ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
ก.  ความเร็วของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์  ข.  ความเร่งของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์
ค.  ความเร็ววตัถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย ์  ง.  ความเร็ววตัถุในแนวด่ิงมีค่าเป็นศูนย ์

15.  เตะลูกบอลออกไป ท าใหลู้กบอลเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ดงัรูป และก าหนดใหทิ้ศข้ึนเป็นบวก 
 

 
 

 
          ก.            ข.     ค.   ง.   
16. เม่ือยงิวตัถุ A และวตัถุ B ข้ึนไปในอากาศดว้ยมุมยงิท่ีต่างกนั การกระจดัในแนวราบ ( X ) และ                   

ในแนวด่ิง (Y )   ของวตัถุทั้งสองเป็นดงัรูป ปริมาณใดต่อไปน้ีของวตัถุ A และ B เท่ากนั 
a  ช่วงเวลาการเคล่ือนท่ีกระทัง่ตก    
b  ความเร็วเร่ิมตน้ในแนวด่ิง 
c  ความเร็วในแนวระดบั 

ก. ขอ้ a และ b                                          ข. ขอ้ b และ c 
  ค. ขอ้ a และ c     ง. ขอ้ b เท่านั้น 
17. การเคล่ือนท่ีโพรเจกไทล์มีความเร็วตน้ v0 ในทิศท ามุม  กบัแนวราบ  และข้ึนไดถึ้งต าแหน่งสูงสุด         

ท่ีจุด P ในเวลา T วนิาที ถา้ไม่คิดแรงตา้นทานจากอากาศ พิจารณาดูท่ีต าแหน่ง P ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของ
การเคล่ือนท่ี 

     a   การขจดัในแนวราบเท่ากบั  v0 T cos   
b   ความเร่งมีค่าเป็นศูนย ์

     c  อตัราเร็วเท่ากบั v0 cos    
d  การกระจดัในแนวด่ิงเท่ากบั v0 T cos  

 ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ขอ้ a , b และ c    ข.  ขอ้ a และ c 
 ค.  ขอ้ d เท่านั้น     ง.  ค  าตอบเป็นอยา่งอ่ืน 
 

กราฟในขอ้ใดต่อไปน้ีบรรยายความเร่งใน
แนวด่ิงของลูกบอลไดถู้กตอ้ง ถา้ไม่คิดแรง
ตา้นอากาศ 
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18.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการยงิจรวดขวดน ้า 

2.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการปล่อยใหว้ตัถุตกอยา่งอิสระ 
3.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการขวา้งวตัถุไปขา้งหนา้ใหต้กสู่พื้น 

      ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2      ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้ 1, 2 และ 3 

19.  วตัถุชนิดเดียวกนั 2 กอ้น  วตัถุ A ถูกขวา้งออกไปในแนวระดบั ส่วนวตัถุ B  ถูกปล่อยใหต้กลง            
ในแนวด่ิง พร้อมๆกนั  ณ ระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.  วตัถุ A และ B  ถึงพื้นพร้อมกนั 
2.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วสูงกวา่วตัถุ B   
3.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วเท่ากบัวตัถุ B 

     ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2      ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้ 1, 2 และ 3 

20  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ก.   ณ ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์ ข.  ณ ต าแหน่งสูงสุด วตัถุไม่มีความเร่ง 
ค.   วตัถุตกไกลสุดเม่ือมุมยงิ  60 องศา  ง.  แรงและความเร่งมีค่าคงตวัเสมอ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ืองการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ...............................................................ชั้น  ม.4/................เลขท่ี............ 
 

ขอ้ ก ข ค ง  ขอ้ ก ข ค ง 

1      11     

2      12     

3      13     

4      14     

5      15     

6      16     

7      17     

8      18     

9      19     

10      20     

 
 
  

คะแนนท่ีคาดวา่จะได ้

คะแนนท่ีไดจ้ริง 
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  แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

รายวชิาฟิสิกส์ 1  ว31201   เวลา 20 นาที 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว และท าเคร่ืองหมาย X ในกระดาษค าตอบ 
1.  ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  ก.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัเท่ากบัความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ข.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัมากกวา่ความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ค.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัคงท่ีและความเร็วในแนวด่ิงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ง.  วตัถุมีความเร็วในแนวด่ิงคงท่ีและความเร็วในแนวระดบัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
2.  ลูกบอลชนิดเดียวกนั ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขวา้งออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยให ้       

ตก ในแนวด่ิงพร้อมกนัจากระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี  
a  ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน  
b  ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกนั  
c  ลูกบอล x จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 
d  ลูกบอล y จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 

     ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคือ 
ก.  ขอ้ a ถูก                                          ข.  ขอ้ a และ b  ถูก     

  ค.  ขอ้ a และ c ถูก                        ง.  ขอ้ b และ  d ถูก 
3.  เคร่ืองบินขบัไล่ บินมาดว้ยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดบั ถา้เคร่ืองบินปล่อยลูกระเบิด            

ไปแลว้นาน 20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ขณะปล่อยระเบิด เคร่ืองบินอยูห่่าง
จากเป้าหมาย ในแนวด่ิงและแนวระดบั ก่ีเมตร ตามล าดบั 

 ก.  12,000 m , 12,000 m    ข.  12,000  m , 2,000 m 
 ค.  6,000  m  , 12,000  m    ง.  2,000 m, 12,000  m 
4.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 180 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่

ต าแหน่งท่ีลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 ก.  100  m     ข.  120  m 

 ค.  160  m     ง.  180 m 
5.  กอ้นหินถูกขวา้งจากหนา้ผาสูง 500  เมตร  ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ท ามุมเงย 37 กบัแนวระดบั 

อยากทราบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 10วนิาที  กอ้นหินมีขนาดความเร็วในแนวด่ิงเท่าใด 
 ก.  76  m/s     ข.  96  m/s 
 ค.  250  m/s     ง.  274  m/s 
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6.  ขวา้งกอ้นหินดว้ยความเร็ว 15 เมตร/วินาที  ตามแนวระดบัจากยอดตึกสูง 100 เมตร  เม่ือเวลาผา่นไป        
4 วนิาที วตัถุมีขนาดการกระจดัเท่าใด 

  ก.  15  เมตร     ข.  80  เมตร 
  ค.  100  เมตร     ง.  150  เมตร 
7.  เฮลิคอปเตอร์บินดว้ยความเร็ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั ถา้ปล่อยลูกระเบิด เม่ือเวลาผา่นไป            

20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ลูกระเบิด มีขนาดการกระจดัก่ีเมตร 
  ก.  1,500  เมตร     ข.  2,000  เมตร 
  ค.  2,500  เมตร     ง.  3,000  เมตร 
8.  เคร่ืองบินบงัคบัวทิย ุบินดว้ยความเร็ว 12 เมตร/วนิาที ในแนวระดบั ท่ีระดบัความสูง 45 เมตร ปรากฏวา่

แบตเตอร่ีหลุดจากเคร่ืองบิน อยากทราบวา่ ขณะตกถึงพื้น ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   
ก.  แบตเตอร่ีใชเ้วลาลอยในอากาศ  4 วนิาที      
ข.  ความเร็วในแนวด่ิงมากกวา่ความเร็วในแนวระดบั 
ค.  ความเร็วในแนวด่ิงมีค่าเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั  

  ง.  ความเร็วในแนวด่ิงมีค่ากวา่ความเร็วในแนวระดบั  
9.  ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้าตึก สูง 20 เมตร ดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที จงหาความเร็วขณะตกถึงพื้น 

  ก.  มีทิศ  = tan-1 2  กบัแนวระดบั   ข.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

  ค.  มีทิศ  = tan-1 4  กบัแนวระดบั   ง.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

10.  ปัดลูกบอลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามพื้นโตะ๊ซ่ึงสูง 80 cm  ปรากฏวา่ลูกบอลกระทบพื้น ห่างจากโตะ๊             
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางท ามุมก่ีองศากบัแนวราบ 

ก.  30      ข.  37        
ค.  45      ง.  53  

11.  มอเตอร์ไซคว์บิากคนัหน่ึงขบัมาดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั บนเนินดินท่ีมีความสูง     
5 เมตร อยากทราบวา่ ขณะท่ีมอเตอร์ไซคห์ลุดจากเนินดินถึงต าแหน่งสัมผสัพื้นดา้นล่าง มีขนาดความเร็ว
เท่าใด 

ก.  5√    เมตร/วนิาที  
ข.  5√     เมตร/วินาที  
ค.  10√    เมตร/วินาที  
ง.  10√    เมตร/วินาที  

12.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 800 เมตร ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่
เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็วเท่าใด 

  ก.  10√   m/s     ข.  20√  m/s 
  ค.  30√    m/s     ง.  40√   m/s  
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  13.  ลูกกอลฟ์มีความเร็ว 30√  เมตร/วนิาที ในทิศท ามุม 45 กบัแนวระดบั เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที          
ลูกกอลฟ์อยูใ่นทิศท ามุมเท่าใดกบัแนวระดบั ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศ 

ก.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  ข.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  
ค.  มีทิศ  = tan-1 

      กบัแนวระดบั  ง.  มีทิศ  = tan-1 
      กบัแนวระดบั 

14.  วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์ณะท่ีวตัถุอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงสุด ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
ก.  ความเร็วของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์  ข.  ความเร่งของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์
ค.  ความเร็ววตัถุในแนวด่ิงมีค่าเป็นศูนย ์  ง.  ความเร็ววตัถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย ์

15.  เตะลูกบอลออกไป ท าใหลู้กบอลเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ดงัรูป และก าหนดใหทิ้ศข้ึนเป็นบวก 
 

 
 

 
          ก.            ข.     ค.   ง.   
16. เม่ือยงิวตัถุ A และวตัถุ B ข้ึนไปในอากาศดว้ยมุมยงิท่ีต่างกนั การกระจดัในแนวราบ ( X ) และ                   

ในแนวด่ิง (Y )   ของวตัถุทั้งสองเป็นดงัรูป ปริมาณใดต่อไปน้ีของวตัถุ A และ B เท่ากนั 
a  ความเร็วในแนวระดบั 
b  ความเร็วเร่ิมตน้ในแนวด่ิง  
c  ช่วงเวลาการเคล่ือนท่ีกระทัง่ตก    

ก. ขอ้ a และ b                                          ข. ขอ้ b และ c 
  ค. ขอ้ a และ c     ง. ขอ้ a ท่านั้น 
17. การเคล่ือนท่ีโพรเจกไทล์มีความเร็วตน้ v0 ในทิศท ามุม  กบัแนวราบ  และข้ึนไดถึ้งต าแหน่งสูงสุดท่ีจุด 

P ในเวลา T วนิาที ถา้ไม่คิด แรงตา้นทานจากอากาศ พิจารณาดูท่ีต าแหน่ง P ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของการ
เคล่ือนท่ี 

     a   ความเร่งมีค่าเป็นศูนย ์  
b   อตัราเร็วเท่ากบั v0  cos  

     c   การขจดัในแนวราบเท่ากบั  v0 T cos   
     d  การกระจดัในแนวด่ิงเท่ากบั v0 T cos  
 ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ขอ้ a และ b     ข.  ขอ้ a และ c 
 ค.  ขอ้ b และ c     ง.  ขอ้ a ,bและ c 
 

กราฟในขอ้ใดต่อไปน้ีบรรยายความเร่งในแนวด่ิง
ของลูกบอลไดถู้กตอ้ง ถา้ไมคิ่ดแรงตา้นอากาศ 

v0                P             
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18.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการยงิจรวดขวดน ้า 

2.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการปล่อยใหว้ตัถุตกอยา่งอิสระ 
3.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการขวา้งวตัถุไปขา้งหนา้ใหต้กสู่พื้น 

      ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 และ 2     ข. ขอ้  1 และ 3                
ค. ขอ้ 2 และ 3     ง. ขอ้  3 เท่านั้น 

19.  วตัถุชนิดเดียวกนั 2 กอ้น  วตัถุ A ถูกขวา้งออกไปในแนวระดบั ส่วนวตัถุ B  ถูกปล่อยใหต้กลง             
ในแนวด่ิง พร้อมๆกนั  ณ ระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.  วตัถุ A และ B  ถึงพื้นพร้อมกนั 
2.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วสูงกวา่วตัถุ B   
3.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วเท่ากบัวตัถุ B 

     ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2       ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้  2  เท่านั้น 

20  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ก.   แรงและความเร่งมีค่าคงตวัเสมอ 
ง.   วตัถุตกไกลสุดเม่ือมุมยงิ  60 องศา  
ค.  ณ ต าแหน่งสูงสุด วตัถุไม่มีความเร่ง 
ข.  ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์  
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ืองการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

ช่ือ...............................................................ชั้น  ม.4/................เลขท่ี............ 
 

ขอ้ ก ข ค ง  ขอ้ ก ข ค ง 

1      11     

2      12     

3      13     

4      14     

5      15     

6      16     

7      17     

8      18     

9      19     

10      20     

 
  

คะแนนท่ีคาดวา่จะได ้

คะแนนท่ีไดจ้ริง 
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  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

รายวชิาฟิสิกส์ 1  ว31201   เวลา 20 นาที 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว และท าเคร่ืองหมาย X ในกระดาษค าตอบ 
1.  ลูกบอลชนิดเดียวกนั ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขวา้งออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยใหต้กใน

แนวด่ิงพร้อมกนัจากระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี  
a  ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน  b  ลูกบอล x จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 
c  ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกนั d  ลูกบอล y จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 

     ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคือ 
ก.  ขอ้ a ถูก                                          ข.  ขอ้ a และ b  ถูก     

  ค.  ขอ้ b และ c ถูก                        ง.  ขอ้ b และ  d ถูก 
2.  ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  ก.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัเท่ากบัความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ข.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัมากกวา่ความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ค.  วตัถุมีความเร็วในแนวด่ิงคงท่ีและความเร็วในแนวระดบัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
  ง.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัคงท่ีและความเร็วในแนวด่ิงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
3.  กอ้นหินถูกขวา้งจากหนา้ผาสูง 500  เมตร  ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ท ามุมเงย 37 กบัแนวระดบั 

อยากทราบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 10วนิาที  กอ้นหินมีขนาดความเร็วในแนวด่ิงเท่าใด 
 ก.  37  m/s     ข.  40  m/s 
 ค.  76  m/s     ง.  200 m/s 
4.  เคร่ืองบินขบัไล่ บินมาดว้ยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดบั ถา้เคร่ืองบินปล่อยลูกระเบิดไปแลว้

นาน 20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ขณะปล่อยระเบิด เคร่ืองบินอยูห่่างจาก
เป้าหมาย ในแนวระดบั และแนวด่ิงก่ีเมตร ตามล าดบั 

 ก.  12,000 m , 12,000 m    ข.  12,000  m , 2,000 m 
 ค.  6,000  m  , 12,000  m    ง.  2,000 m, 12,000  m 
5.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 180 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่

ต าแหน่งท่ีลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 ก.  80  m     ข.  100  m 

 ค.  120  m     ง.  180 m 
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6.  เคร่ืองบินบงัคบัวทิย ุบินดว้ยความเร็ว 12 เมตร/วนิาที ในแนวระดบั ท่ีระดบัความสูง 45 เมตร ปรากฏวา่
แบตเตอร่ีหลุดจากเคร่ืองบิน อยากทราบวา่ ขณะตกถึงพื้น ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   

ก.  แบตเตอร่ีใชเ้วลาลอยในอากาศ  4 วนิาที      
ข.  ความเร็วในแนวด่ิงเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั  

 ค.  ความเร็วในแนวด่ิงต ่ากวา่ความเร็วในแนวระดบั      
 ง.  ความเร็วในแนวด่ิงสูงกวา่ความเร็วในแนวระดบั 
7.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 200 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่เม่ือ

เวลาผา่นไป 2 วนิาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็วเท่าใด 
  ก.  10√   m/s     ข.  20√  m/s 
  ค.  30√    m/s     ง.  40√   m/s  
8.  ขวา้งกอ้นหินดว้ยความเร็ว 15 เมตร/วินาที  ตามแนวระดบัจากยอดตึกสูง 100 เมตร  เม่ือเวลาผา่นไป 4 

วนิาที วตัถุมีขนาดการกระจดัเท่าใด 
  ก.  100  เมตร     ข.  120  เมตร 
  ค.  150  เมตร     ง.  200  เมตร 
9.  เฮริคอปเตอร์บินดว้ยความเร็ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั ถา้ปล่อยลูกระเบิด เม่ือเวลาผา่นไป            

20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ลูกระเบิด มีขนาดการกระจดัก่ีเมตร 
  ก.  1,500  เมตร     ข.  1,600  เมตร 
  ค.  2,000  เมตร     ง.  2,500  เมตร 
10.  ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้าตึก สูง 20 เมตร ดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็วขณะตกถึงพื้น 

  ก.  มีทิศ  = tan-1 2  กบัแนวระดบั   ข.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

  ค.  มีทิศ  = tan-1 3  กบัแนวระดบั   ง.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

11.  ปัดลูกบอลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามพื้นโตะ๊ซ่ึงสูง 80 cm  ปรากฏวา่ลูกบอลกระทบพื้น ห่างจากโตะ๊ใน
แนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางท ามุมก่ีองศากบัแนวราบ 

ก.  30      ข.  37        
ค. 45      ง.  53  

12.  มอเตอร์ไซคว์บิากคนัหน่ึงขบัมาดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั บนเนินดินท่ีมีความสูง      
5 เมตร อยากทราบวา่ ขณะท่ีมอเตอร์ไซคห์ลุดจากเนินดินถึงต าแหน่งสัมผสัพื้นดา้นล่าง มีขนาดความเร็ว
เท่าใด 

ก.  10√    เมตร/วนิาที  
ข.  10√     เมตร/วินาที  
 ค.  20√    เมตร/วินาที  
ง.  20√    เมตร/วินาที  
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13.  ลูกกอลฟ์มีความเร็ว 30√  เมตร/วนิาที ในทิศท ามุม 45 กบัแนวระดบั เม่ือเวลาผา่นไป 3 วนิาที           

ลูกกอลฟ์อยูใ่นทิศท ามุมเท่าใดกบัแนวระดบั ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศ 
ก.  มีทิศ  = tan-1  

 
     กบัแนวระดบั  ข.  มีทิศ  = tan-1  

 
     กบัแนวระดบั  

ค.  มีทิศ  = tan-1 
      กบัแนวระดบั  ง.  มีทิศ  = tan-1 

      กบัแนวระดบั 
14.  วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์ณะท่ีวตัถุอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงสุด ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 

ก.  ความเร็วของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์  ข.  ความเร่งของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์
ค.  ความเร็ววตัถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย ์  ง.  ความเร็ววตัถุในแนวด่ิงมีค่าเป็นศูนย ์

15.  เตะลูกบอลออกไป ท าใหลู้กบอลเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ดงัรูป และก าหนดใหทิ้ศข้ึนเป็นบวก 
 

 

 
          ก.            ข.     ค.   ง.   
16. เม่ือยงิวตัถุ A และวตัถุ B ข้ึนไปในอากาศดว้ยมุมยงิท่ีต่างกนั การกระจดัในแนวราบ ( X ) และ                   

ในแนวด่ิง (Y )   ของวตัถุทั้งสองเป็นดงัรูป ปริมาณใดต่อไปน้ีของวตัถุ A และ B เท่ากนั 
a  ช่วงเวลาการเคล่ือนท่ีกระทัง่ตก    
b  ความเร็วเร่ิมตน้ในแนวด่ิง 
c  ความเร็วในแนวระดบั 

ก. ขอ้ a และ b                                          ข. ขอ้ b และ c 
  ค. ขอ้ a และ c     ง. ขอ้ b เท่านั้น 
17. การเคล่ือนท่ีโพรเจกไทล์มีความเร็วตน้ v0 ในทิศท ามุม  กบัแนวราบ  และข้ึนไดถึ้งต าแหน่งสูงสุดท่ีจุด 

P ในเวลา T วนิาที ถา้ไม่คิดแรงตา้นทานจากอากาศ พิจารณาดูท่ีต าแหน่ง P ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของการ
เคล่ือนท่ี 

     a   การขจดัในแนวราบเท่ากบั  v0 T cos   
b   ความเร่งมีค่าเป็นศูนย ์

     c  อตัราเร็วเท่ากบั v0 cos    
d  การกระจดัในแนวด่ิงเท่ากบั v0 T cos  

ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ขอ้ a , b และ c    ข.  ขอ้ a และ c 
 ค.  ขอ้ d เท่านั้น     ง.  ค  าตอบเป็นอยา่งอ่ืน 
 

กราฟในขอ้ใดต่อไปน้ีบรรยายความเร่งในแนวด่ิง
ของลูกบอลไดถู้กตอ้ง ถา้ไมคิ่ดแรงตา้นอากาศ 

v0                P             
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18.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการยงิจรวดขวดน ้า 

2.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการปล่อยใหว้ตัถุตกอยา่งอิสระ 
3.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการขวา้งวตัถุไปขา้งหนา้ใหต้กสู่พื้น 

      ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2      ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้ 1, 2 และ 3 

19.  วตัถุชนิดเดียวกนั 2 กอ้น  วตัถุ A ถูกขวา้งออกไปในแนวระดบั ส่วนวตัถุ B  ถูกปล่อยใหต้กลงใน
แนวด่ิง พร้อมๆกนั  ณ ระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.  วตัถุ A และ B  ถึงพื้นพร้อมกนั 
2.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วสูงกวา่วตัถุ B   
3.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วเท่ากบัวตัถุ B 

     ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2      ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้ 1, 2และ 3 

20  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ก.   ณ ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์ ข.  ณ ต าแหน่งสูงสุด วตัถุไม่มีความเร่ง 
ค.   วตัถุตกไกลสุดเม่ือมุมยงิ  60 องศา  ง.  แรงและความเร่งมีค่าคงตวัเสมอ 
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  เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
เร่ือง การเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ 

รายวชิาฟิสิกส์ 1  ว31201   เวลา 20 นาที 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าสั่ง  ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว และท าเคร่ืองหมาย X ในกระดาษค าตอบ 
1.  ขอ้ใดกล่าวเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์องวตัถุไดถู้กตอ้ง 
  ก.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัเท่ากบัความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ข.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัมากกวา่ความเร็วในแนวด่ิงเสมอ 
  ค.  วตัถุมีความเร็วในแนวระดบัคงท่ีและความเร็วในแนวด่ิงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ง.  วตัถุมีความเร็วในแนวด่ิงคงท่ีและความเร็วในแนวระดบัเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
2.  ลูกบอลชนิดเดียวกนั ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขวา้งออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยใหต้ก 

ในแนวด่ิงพร้อมกนัจากระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี  
a  ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน  
b  ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกนั  
c  ลูกบอล x จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 
d  ลูกบอล y จะมีอตัราเร็วสูงกวา่ขณะท่ีตกถึงพื้น 

     ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดคือ 
ก.  ขอ้ a ถูก                                          ข.  ขอ้ a และ b  ถูก     

  ค.  ขอ้ a และ c ถูก                        ง.  ขอ้ b และ  d ถูก 
3.  เคร่ืองบินขบัไล่ บินมาดว้ยความเร็ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดบั ถา้เคร่ืองบินปล่อยลูกระเบิดไปแลว้

นาน 20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ขณะปล่อยระเบิด เคร่ืองบินอยูห่่างจาก
เป้าหมาย ในแนวด่ิงและแนวระดบั ก่ีเมตร ตามล าดบั 

 ก.  12,000 m , 12,000 m    ข.  12,000  m , 2,000 m 
 ค.  6,000  m  , 12,000  m    ง.  2,000 m, 12,000  m 
4.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 180 เมตร ดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่

ต าแหน่งท่ีลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่่างจากจุดขวา้งในแนวระดบัเท่าใด 
 ก.  100  m     ข.  120  m 

 ค.  160  m     ง.  180 m 
5.  กอ้นหินถูกขวา้งจากหนา้ผาสูง 500  เมตร  ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที  ท ามุมเงย 37 กบัแนวระดบั 

อยากทราบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 10วนิาที  กอ้นหินมีขนาดความเร็วในแนวด่ิงเท่าใด 
 ก.  76  m/s     ข.  96  m/s 
 ค.  250  m/s     ง.  274  m/s 
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6.  ขวา้งกอ้นหินดว้ยความเร็ว 15 เมตร/วินาที  ตามแนวระดบัจากยอดตึกสูง 100 เมตร  เม่ือเวลาผา่นไป        
4 วนิาที วตัถุมีขนาดการกระจดัเท่าใด 

  ก.  15  เมตร     ข.  80  เมตร 
  ค.  100  เมตร     ง.  150  เมตร 
7.  เฮลิคอปเตอร์บินดว้ยความเร็ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั ถา้ปล่อยลูกระเบิด เม่ือเวลาผา่นไป            

20  วนิาที  ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้าหมาย อยากทราบวา่ ลูกระเบิด มีขนาดการกระจดัก่ีเมตร 
  ก.  1,500  เมตร     ข.  2,000  เมตร 
  ค.  2,500  เมตร     ง.  3,000  เมตร 
8.  เคร่ืองบินบงัคบัวทิย ุบินดว้ยความเร็ว 12 เมตร/วนิาที ในแนวระดบั ท่ีระดบัความสูง 45 เมตร ปรากฏวา่

แบตเตอร่ีหลุดจากเคร่ืองบิน อยากทราบวา่ ขณะตกถึงพื้น ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   
ก.  แบตเตอร่ีใชเ้วลาลอยในอากาศ  4 วนิาที      
ข.  ความเร็วในแนวด่ิงมากกวา่ความเร็วในแนวระดบั 
ค.  ความเร็วในแนวด่ิงมีค่าเท่ากบัความเร็วในแนวระดบั  

  ง.  ความเร็วในแนวด่ิงมีค่ากวา่ความเร็วในแนวระดบั  
9.  ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้าตึก สูง 20 เมตร ดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที จงหาความเร็วขณะตกถึงพื้น 

  ก.  มีทิศ  = tan-1 2  กบัแนวระดบั   ข.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

  ค.  มีทิศ  = tan-1 4  กบัแนวระดบั   ง.  ทิศ  = tan-1   

 
   กบัแนวระดบั 

10.  ปัดลูกบอลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามพื้นโตะ๊ซ่ึงสูง 80 cm  ปรากฏวา่ลูกบอลกระทบพื้น ห่างจากโตะ๊              
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางท ามุมก่ีองศากบัแนวราบ 

ก.  30      ข.  37        
ค.  45      ง.  53  

11.  มอเตอร์ไซคว์บิากคนัหน่ึงขบัมาดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วนิาที ตามแนวระดบั บนเนินดินท่ีมีความสูง     
5 เมตร อยากทราบวา่ ขณะท่ีมอเตอร์ไซคห์ลุดจากเนินดินถึงต าแหน่งสัมผสัพื้นดา้นล่าง มีขนาดความเร็ว
เท่าใด 

ก.  5√    เมตร/วนิาที  
ข.  5√     เมตร/วินาที  
 ค.  10√    เมตร/วินาที  
ง.  10√    เมตร/วินาที  

12.  ลูกบอลถูกขวา้งจากหนา้ผา สูง 800 เมตร ดว้ยความเร็ว 40 เมตร/วินาที ตามแนวระดบั อยากทราบวา่
เม่ือเวลาผา่นไป 4 วนิาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็วเท่าใด 

  ก.  10√   m/s     ข.  20√  m/s 
  ค.  30√    m/s     ง.  40√   m/s  
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  13.  ลูกกอลฟ์มีความเร็ว 30√  เมตร/วนิาที ในทิศท ามุม 45 กบัแนวระดบั เม่ือเลาผา่นไป 3 วนิาที ลูก
กอลฟ์อยูใ่นทิศท ามุมเท่าใดกบัแนวระดบั ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศ 

ก.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  ข.  มีทิศ  = tan-1  
 

     กบัแนวระดบั  
ค.  มีทิศ  = tan-1 

      กบัแนวระดบั  ง.  มีทิศ  = tan-1 
      กบัแนวระดบั 

14.  วตัถุท่ีเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลข์ณะท่ีวตัถุอยูท่ี่ต  าแหน่งสูงสุด ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
ก.  ความเร็วของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์  ข.  ความเร่งของวตัถุมีค่าเป็นศูนย ์
ค.  ความเร็ววตัถุในแนวด่ิงมีค่าเป็นศูนย ์  ง.  ความเร็ววตัถุในแนวราบมีค่าเป็นศูนย ์

15.  เตะลูกบอลออกไป ท าใหลู้กบอลเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์ ดงัรูป และก าหนดใหทิ้ศข้ึนเป็นบวก 
 

 
 

 
          ก.            ข.     ค.   ง.   
16. เม่ือยงิวตัถุ A และวตัถุ B ข้ึนไปในอากาศดว้ยมุมยงิท่ีต่างกนั การกระจดัในแนวราบ ( X ) และ                   

ในแนวด่ิง (Y )   ของวตัถุทั้งสองเป็นดงัรูป ปริมาณใดต่อไปน้ีของวตัถุ A และ B เท่ากนั 
a  ความเร็วในแนวระดบั 
b  ความเร็วเร่ิมตน้ในแนวด่ิง  
c  ช่วงเวลาการเคล่ือนท่ีกระทัง่ตก    

ก. ขอ้ a และ b                                          ข. ขอ้ b และ c 
  ค. ขอ้ a และ c     ง. ขอ้ a ท่านั้น 
17. การเคล่ือนท่ีโพรเจกไทล์มีความเร็วตน้ v0 ในทิศท ามุม  กบัแนวราบ  และข้ึนไดถึ้งต าแหน่งสูงสุดท่ีจุด 

P ในเวลา T วนิาที ถา้ไม่คิด แรงตา้นทานจากอากาศ พิจารณาดูท่ีต าแหน่ง P ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของการ
เคล่ือนท่ี 

     a   ความเร่งมีค่าเป็นศูนย ์  
b   อตัราเร็วเท่ากบั v0  cos  

     c   การขจดัในแนวราบเท่ากบั  v0 T cos   
     d  การกระจดัในแนวด่ิงเท่ากบั v0 T cos  
 ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก.  ขอ้ a และ b     ข.  ขอ้ a และ c 
 ค.  ขอ้ b และ c     ง.  ขอ้ a ,bและ c 
 

กราฟในขอ้ใดต่อไปน้ีบรรยายความเร่งในแนวด่ิง
ของลูกบอลไดถู้กตอ้ง ถา้ไมคิ่ดแรงตา้นอากาศ 

v0                P             
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18.  จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการยงิจรวดขวดน ้า 

2.  การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์ มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการปล่อยใหว้ตัถุตกอยา่งอิสระ 
3.   การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  มีแนวการเคล่ือนท่ีเช่นเดียวกบัการขวา้งวตัถุไปขา้งหนา้ใหต้กสู่พื้น 

      ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 และ 2     ข. ขอ้  1 และ 3                
ค. ขอ้ 2 และ 3     ง. ขอ้  3 เท่านั้น 

19.  วตัถุชนิดเดียวกนั 2 กอ้น  วตัถุ A ถูกขวา้งออกไปในแนวระดบั ส่วนวตัถุ B  ถูกปล่อยใหต้กลง            
ในแนวด่ิง พร้อมๆกนั  ณ ระดบัความสูงเดียวกนั จงพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 

1.  วตัถุ A และ B  ถึงพื้นพร้อมกนั 
2.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วสูงกวา่วตัถุ B   
3.  ขณะตกถึงพื้น วตัถุ A มีอตัราเร็วเท่ากบัวตัถุ B 

     ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
ก. ขอ้ 1 , 2       ข. ขอ้  1 , 3                
ค. ขอ้ 2 , 3      ง. ขอ้  2  เท่านั้น 

20  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งกบัการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์
ก.   แรงและความเร่งมีค่าคงตวัเสมอ 
ง.   วตัถุตกไกลสุดเม่ือมุมยงิ  60 องศา  
ค.  ณ ต าแหน่งสูงสุด วตัถุไม่มีความเร่ง 
ข.  ต าแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย ์  
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เกณฑ์การให้คะแนนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

1.  ทกัษะการจัดกระท าและส่ือความหมายข้อมูล 
ทกัษะการจดักระท าและส่ือความหมายขอ้มูล หมายถึง ความสามารถในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

สังเกต การวดั การทดลอง และจากแหล่งอ่ืน ๆ มาจดักระท าใหม่ โดยการเรียงล าดบั แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายไดดี้ข้ึน โดยอาจน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ 
ไดอะแกรม กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย โดยบอกเหตุผลในการเลือกการน าเสนอได้ 

 

เกณฑ ์
คุณภาพ 

ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 
 

 

แหล่งขอ้มูลท่ีน ามา 

น าขอ้มูลมาจาก
หลายแหล่ง เช่นจาก
การสังเกต การวดั 
การทดลอง และอ่ืน 
ๆ และน ามาแหล่งละ
หลายรายการ 

น าขอ้มูลมาจาก
หลายแหล่ง เช่นจาก
การสังเกต การวดั 
การทดลอง และอ่ืน 
ๆ แต่น ามาแหล่งละ
นอ้ยรายการ 

น าขอ้มูลมาจากนอ้ย
แหล่ง และน ามา
แหล่งละหลาย
รายการ 

น าขอ้มูลมาจากนอ้ย
แหล่ง และน ามานอ้ย
รายการ 

 
 
การจดักระท า  
 ขอ้มูล 

จดักระท าขอ้มูลใหม่ 
โดยการเรียงล าดบั 
แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
ชดัเจน และตรง
ประเด็นทุกคร้ัง 

จดักระท าขอ้มูลใหม่ 
โดยการเรียงล าดบั 
แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
ชดัเจน และตรง
ประเด็นบ่อยคร้ัง 

จดักระท าขอ้มูลใหม่ 
โดยการเรียงล าดบั 
แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
ชดัเจน และตรง
ประเด็นบางคร้ัง 

จดักระท าขอ้มูลใหม่ 
โดยการเรียงล าดบั 
แยกประเภท หรือ
ค านวณหาค่าใหม่ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 
ไม่ชดัเจน และไม่
ตรงประเด็น 

 
การน าเสนอขอ้มูล 

อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการน าเสนอได้
อยา่งชดัเจน และตรง
ประเด็นทุกคร้ัง 

อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการน าเสนอได้
อยา่งชดัเจน และตรง
ประเด็นบ่อยคร้ัง 

อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการน าเสนอได้
ชดัเจน และตรง
ประเด็นบางคร้ัง 

อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการน าเสนอไม่
อยา่งชดัเจน และไม่
ตรงประเด็น 
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2.  ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
             หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหรือสรุปเกินขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตโดยตรง โดยเพิ่มความ
คิดเห็นดว้ย 
 

 
เกณฑ ์

คุณภาพ 
ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 

  การอธิบาย อธิบายผลและขอ้มูล
ไดอ้ยา่งชดัเจน และ
ตรงประเด็นทุกคร้ัง 

อธิบายผลและขอ้มูลได้
ค่อนขา้งชดัเจน และตรง
ประเด็นบ่อยคร้ัง 

อธิบายผลและขอ้มูลได้
ค่อนขา้งชดัเจน และ
ตรงประเด็นบางคร้ัง 

อธิบายผลและขอ้มูล
ไดไ้ม่ชดัเจน และไม่
ตรงประเด็น 

 
 การเพิ่มความเห็น 

เพิ่มความเห็นขอ้มลู
อยา่งมีเหตุผลทุกคร้ัง 

เพิ่มความเห็นขอ้มลู
อยา่งมีเหตุผลบ่อยคร้ัง 

เพิ่มความเห็นขอ้มลู
อยา่งมีเหตุผลบางคร้ัง 

ไม่เพิ่มความเห็นขอ้มูล 
หรือมกัเพิ่มความเห็น
ขอ้มูลอยา่งไม่มีเหตุผล 

 

  3.  ทกัษะการตั้งสมมติฐาน 
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบล่วงหนา้ก่อนท าการทดลอง ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรตน้กบัตวัแปรตามซ่ึงอาจไดม้าจากการสังเกต ความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
 

 
เกณฑ ์

คุณภาพ    
ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 

 
 
การหาค าตอบ 
ล่วงหนา้  

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสังเกต ดว้ยการ
ใชค้วามสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรตน้กบัตวั
แปรตามไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลทุกคร้ัง 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสังเกต ดว้ยการ
ใชค้วามสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรตน้กบัตวั
แปรตามได้
สมเหตุสมผล
บ่อยคร้ัง 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จากการ
สังเกต การใช้
ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรตน้ ตวัแปรตามได้
อยา่งสมเหตุสมผล
บางคร้ัง 

พดูหรือเขียนแสดง
ค าตอบล่วงหนา้โดย
อาศยัความรู้เดิม จาก
การสังเกต ดว้ยการ
ใชค้วามสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรตน้กบัตวั
แปรตามอยา่งไม่
สมเหตุสมผล 
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 4.  ทกัษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
หมายถึง ความสามารถในการช้ีบ่งตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม ในสมมติฐาน รวมทั้ง

ความสามารถในการควบคุมและการเปล่ียนค่าตวัแปร 
 

 
เกณฑ ์

คุณภาพ 
ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 

 
การก าหนดตวัแปร 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามและตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้งทุกคร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามและตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้งบ่อยคร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามและตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้งบางคร้ัง 

บ่งช้ีตวัแปรตน้ ตวัแปร
ตามและตวัแปรควบคุม
ไม่ถูกตอ้ง 

บอกวธีิควบคุมตวั
แปรตน้และ 
ตวัแปรควบคุม 

บอกวธีิควบคุมตวัแปร
ตน้และตวัแปรควบคุม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม ทุกคร้ัง 

บอกวธีิควบคุมตวัแปร
ตน้และตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้งและ
เหมาะสม บ่อยคร้ัง 

บอกวธีิควบคุมตวัแปร
ตน้และตวัแปรควบคุม
ไดถู้กตอ้ง และ
เหมาะสม บางคร้ัง 

บอกวธีิควบคุมตวั
แปรตน้และตวัแปร
ควบคุม ไม่ถูกตอ้ง 

บอกไดว้า่ผลเกิด
จากตวัแปรใด 

บอกไดว้า่ผลเกิดจาก
ตวัแปรใดบา้งอยา่ง
ถูกตอ้งทุกคร้ัง 

บอกไดว้า่ผลเกิดจากตวั
แปรใดบา้งอยา่งถูกตอ้ง
บ่อยคร้ัง 

บอกไดว้า่ผลเกิดจากตวั
แปรใดบา้งอยา่งถูกตอ้ง
เป็นบางคร้ัง 

ไม่สามารถบอกได้
วา่ผลเกิดจากตวัแปร
ใดบา้ง 
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 5.  ทกัษะการทดลอง 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติัการเพื่อหาค าตอบจากสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ การออกแบบการ

ทดลอง การปฏิบติัการทดลอง และการบนัทึกผลการทดลองรูปแบบต่าง ๆ 
 

 
เกณฑ ์ คุณภาพ 

ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 
 
ความสามารถ 
ในการออกแบบ 

ก าหนดวธีิการ 
อุปกรณ์ สารเคมี 
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใช้
อยา่งถูกวธีิทุกคร้ัง 

ก าหนดวธีิการ 
อุปกรณ์ สารเคมี 
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใช้
อยา่งถูกวธีิบ่อยคร้ัง 

ก าหนดวธีิการ 
อุปกรณ์ สารเคมี 
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม และใช้
อยา่งถูกวธีิบางคร้ัง 

ก าหนดวธีิการ 
อุปกรณ์ สารเคมี ไม่
ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม 
และใชอ้ยา่งไม่ถูกวธีิ 

  
  
การปฏิบติัการ
ทดลอง  

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา  ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง คล่อง 
แคล่ว และเหมาะสม
ทุกคร้ัง 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง   
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมบ่อยคร้ัง 

ทดลองตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้ทนัเวลา  ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อยา่งถูกตอ้ง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมบางคร้ัง 

การทดลองไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 
ไม่ทนัเวลา  ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
ไม่ถูกตอ้ง ไม่คล่อง 
และไม่เหมาะสม 

 
 
การบนัทึกผล  

บนัทึกผลคล่อง   
แคล่ว ถูกตอ้ง และ
ออกแบบตาราง
บนัทึกผลท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูล
ทุกคร้ัง 

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้ง และออกแบบ
ตารางบนัทึกผลท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูล
บ่อยคร้ัง 

บนัทึกผลคล่องแคล่ว 
ถูกตอ้ง และออกแบบ
ตารางบนัทึกผลท่ี
เหมาะสมกบัขอ้มูลเป็น
บางคร้ัง 

บนัทึกผลไม่
คล่องแคล่ว ไม่ค่อย
ถูกตอ้ง และ
ออกแบบตาราง
บนัทึกผลไม่
เหมาะสมกบัขอ้มูล 
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6.  ทกัษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
             หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายหรือบรรยายลกัษณะของขอ้มูล เป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 
 

 
เกณฑ ์

คุณภาพ 
ยอดเยีย่ม(4) ดี(3) พอใช(้2) ตอ้งปรับปรุง(1) 

   
การแปล
ความหมายขอ้มูล 

การแปลความหมาย
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมทุกคร้ัง 

การแปลความหมาย
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมบ่อยคร้ัง 

การแปลความหมาย
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมบางคร้ัง 

การแปลความหมาย
ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่เหมาะสม 

 การใชท้กัษะอ่ืน   
 ในการ
ตีความหมาย
ขอ้มูล 

ใชท้กัษะอ่ืนในการ
ตีความหมายขอ้มูล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมทุกคร้ัง 

ใชท้กัษะอ่ืนในการ
ตีความหมายขอ้มูล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมบ่อยคร้ัง 

ใชท้กัษะอ่ืนในการ
ตีความหมายขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสมบางคร้ัง 

ไม่ใชท้กัษะอ่ืนในการ
ตีความหมายขอ้มูล 

การบอก 
ความสัมพนัธ์ 
ของขอ้มูล 

บอกความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลไดอ้ยา่งมี
เหตุผลและถูกตอ้ง
ทุกคร้ัง 

บอกความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลไดอ้ยา่งมี
เหตุผลและถูกตอ้ง
บ่อยคร้ัง 

บอกความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีเหตุผล
และถูกตอ้งบางคร้ัง 

บอกความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลอยา่งไม่มีเหตุผล 
และไม่ถูกตอ้ง 

การสรุป 
ความสัมพนัธ์ 
 ของขอ้มูล 

สรุปความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งทุกคร้ัง 

สรุปความสัมพนัธ์
ของขอ้มูลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งบ่อยคร้ัง 

สรุปความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
บางคร้ัง 

สรุปความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
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แบบประเมนิผลงาน 
เร่ือง.................................................... 

ประเมินกลุ่มที.่...................... 
    ใบงาน        แบบฝึกหัด  

ค าช้ีแจง   ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องทีต่รงกบัข้อเทจ็จริงของผลงานนักเรียนในการท ากจิกรรมคร้ังนี้ 
 

ที่ พฤติกรรม การค านวณ การอธิบาย / การสืบค้นข้อมูล 

สรุ
ปร

ะด
บัค

ะแ
นน

 

  
 
 

ช่ือสมาชิก / กลุ่ม 

แส
ดง
สูต

ร/ส
มก

าร
 ที่
ใช
ค้ า
นว

ณ 

แท
นค

่ าส
มก

าร
แล

ะต
วัแ
ปร

 

แส
ดง
กา
รค

 าน
วณ

 

แส
ดง
หน่

วย
 

ผล
กา
รค

 าน
วณ

ถูก
ตอ้

ง ท
นัเ
วล

า 

มีร
าย
ละ

เอีย
ดค

รบ
แล

ะถ
ูกต

อ้ง
 

คร
บถ

ว้น
 

มีก
าร
สืบ

คน้
ขอ้

มูล
 

มีก
าร
เชื่อ

มโ
ยง
กบั

ทฤ
ษฎี

ที่
เกี่ย

วข
อ้ง

 
มีค

วา
มคิ

ดริ
เริ่ม

สร้
าง
สร

รค
 ์

เส
ร็จ
ตา
มก

 าห
นด

เวล
า 

1             
2             
3             
4             
5             

  
                                                                                           ลงช่ือ.............................................ผูป้ระเมิน     
                                                                                               วนัวนัท่ี........................................ 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดบัคะแนน  5/5  ของคะแนนเต็ม แสดงพฤติกรรม    5  ช่อง 
ระดบัคะแนน  4/5  ของคะแนนเตม็   แสดงพฤติกรรม    4  ช่อง 
ระดบัคะแนน  3/5  ของคะแนนเตม็   แสดงพฤติกรรม    3  ช่อง 
ระดบัคะแนน  2/5  ของคะแนนเตม็   แสดงพฤติกรรม   1-2  ช่อง 
ระดบัคะแนน   0    แสดงพฤติกรรม          ไม่ไดท้  ากิจกรรม 
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แบบประเมนิผลปฏิบัติกจิกรรม 
 

การทดลอง เร่ือง...................................................................    กลุ่มท่ี...................หอ้ง......... 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการประเมิน 
คะแนนท่ีได ้

หมายเหตุ 
1 2 3 

1 การก าหนดปัญหาและการตั้งสมมุติฐาน     
2 การวางแผนคน้ควา้แหล่งขอ้มูล     
3 การออกแบบการทดลอง     
4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง     
5 การปฏิบติัการทดลอง     
6 การบนัทึกขอ้มูล     
7 การแปลความหมายขอ้มูล      
8 การสรุปผลของขอ้มูล     
9 การเขียนรายงาน     
10 การน าเสนอ     

รวมคะแนน     

 

                                                                                      ลงช่ือ............................................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                      วนัท่ี............................................................... 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 
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3.  มีวนัิย  เกณฑ์การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวดัที ่ 3.1    ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
3.1.1  ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 

กฎเกณฑ ์ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของครอบครัว  
โรงเรียน และสังคมไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น     

3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆใน
ชีวติประจ าวนั และ
รับผดิชอบในการท างาน   

ไม่ปฏิบติัตนตาม
ขอ้ตกลง  กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั
ของครอบครัวและ
โรงเรียน 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้ตกลง  ของ
ครอบครัว  และโรงเรียน  ตรง
ต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ  ในชีวติประจ าวนัและ
รับผดิชอบ ในการท างาน    
 

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้ตกลงของ
ครอบครัว โรงเรียน  และ
สังคม   ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น  ตรงต่อเวลาในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ  ในชีวติ 
ประจ าวนัและรับผดิชอบ      
ในการท างาน  

ปฏิบติัตามขอ้ตกลง  กฎเกณฑ ์ 
ระเบียบ ขอ้ตกลง ของครอบครัว 
โรงเรียน  และสังคม  ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น    ตรงต่อเวลา  ในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ 
ประจ าวนัและรับผดิชอบในการ
ท างาน  ปฏิบติัเป็นปกติวสิัย  และ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 
  

140 



278 
 

 

 
4.  ใฝ่เรียนรู้  เกณฑ์การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวดัที ่ 4.1    ตั้งใจ เพยีรพยายาม  ในการเรียนและเข้าร่วม กจิกรรม 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
4.1.1   ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียร

พยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ต่าง ๆ 

ไม่ตั้งใจเรียน เขา้เรียนตรงเวลา  ตั้งใจเรียน  
เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้     ต่าง ๆ  
บางคร้ัง 
 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตั้งใจเรียน  
เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้  มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
บ่อยคร้ัง 

เขา้เรียนตรงเวลา  ตั้งใจเรียน  เอาใจ
ใส่ และมีความเพียรพยายามในการ
เรียนรู้  มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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ตัวช้ีวดัที ่ 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลอืกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้  สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั
ได้ 

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (1) ผ่าน (2) ดี  (3) ดีเยีย่ม(4) 
4.2.1  ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก

หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ส่ือเทคโนโลยต่ีาง ๆ  แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใชส่ื้อ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2.2 บนัทึกความรู้ วิเคราะห์
ขอ้มูล จากส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุป
เป็นองคค์วามรู้ 

4.2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ไม่ศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้ความรู้จากหนงัสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือ
เทคโนโลย ี แหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชส่ื้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และ มีการบนัทึกความรู้  

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก
หนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ ส่ือ 
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และเลือกใช้
ส่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีการบนัทึกความรู้ วเิคราะห์
ขอ้มูล สรุปเป็นองคค์วามรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั ผูอ่ื้นได้
และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากหนงัสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีและ
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้        ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใชส่ื้อ                 ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม             มีการบนัทึก
ความรู้  วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปเป็น
องคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย และเผยแพร่แก่
บุคคลทัว่ไปน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้ 
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6.  มุ่งมั่นในการท างาน   เกณฑ์การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวดัที ่6.1    ตั้งใจและรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ารงาน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
6.1.1   เอาใจใส่ต่อการปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6.1.2   ตั้งใจและรับผดิชอบใน     

การท างานใหส้ าเร็จ 
6.1.3   ปรับปรุงและพฒันาการ

ท างานดว้ยตนเอง 

ไม่ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ีการงาน 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ มีการปรับปรุงและ
พฒันาการท างานให้ดีข้ึน 
 

ตั้งใจและรับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ มีการปรับปรุงและ
พฒันาการท างานให้ดีข้ึนดว้ย
ตนเอง 
 

ตั้งใจและรับผดิชอบใน  การปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ                    
มีการปรับปรุงและพฒันาการท างาน
ใหดี้ข้ึนดว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 

 

ตัวช้ีวดัที ่ 6.2   ท างานด้วยความเพยีรพยายาม  และอดทนเพือ่ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
6.2.1   ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ยอ่

ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการท างาน 

6.2.2   พยายามแกปั้ญหาและ
อุปสรรคในการท างานให้
ส าเร็จ 

6.2.3   ช่ืนชมผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยนั  อดทน 
ในการท างาน 

ท างานดว้ยความขยนัอดทน  
และพยายามใหง้านส าเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา
ใน การท างาน และช่ืนชม
ผลงานดว้ย ความภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความขยนัอดทน  
และพยายามใหง้านส าเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลาท่ีก าหนด  
ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา  แกปั้ญหา
อุปสรรคในการท างาน และช่ืน
ชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความขยนัอดทน  และ
พยายามใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย
ก่อนเวลาท่ีก าหนด ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ปัญหาแกปั้ญหาอุปสรรคในการ
ท างาน และช่ืนชมผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 
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8.  มีจิตสาธารณะ  เกณฑ์การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตัวช้ีวดัที ่8.1  ช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพงึพอใจ 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
8.1.1   ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง ครู

ท างานดว้ย     ความเตม็ใจ 
8.1.2  อาสาท างานใหผู้อ่ื้นดว้ย

ก าลงักาย ก าลงัใจ และก าลงั 
สติปัญญาดว้ยความเต็มใจ  

8.1.3  แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น
และอ่ืนๆ และช่วย
แกปั้ญหาหรือ สร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น         

ไม่ช่วยเหลือพอ่แม่ 
ผูป้กครอง  และครู 

ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง    และครู
ท างาน  อาสาท างาน  ช่วยคิด 
ช่วยท า และแบ่งปันส่ิงของให้
ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 

ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครอง    และครู
ท างาน อาสาท างาน  ช่วยคิด ช่วย
ท า แบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น 
และ  อ่ืน  ๆและช่วยแกปั้ญหาให้
ผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 

ช่วยพอ่แม่ ผูป้กครองและครูท างาน 
อาสาท างานช่วยคิด ช่วยท า แบง่ปัน
ส่ิงของ ทรัพยสิ์น และอ่ืนๆ  และเตม็
ใจช่วยแกปั้ญหาหรือสร้างความสุข
ใหแ้ก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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ตัวช้ีวดัที ่8.2 เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี  (2) ดีเยีย่ม(3) 
8.2.1  ดูแล รักษาสาธารณสมบติั 

และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความ
เตม็ใจ 

8.2.2  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม 

8.2.3  เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
แกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิง
ท่ีดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ไม่สนใจดูแลรักษา 
ทรัพยส์มบติัและ 
ส่ิงแวดลอ้มของ
โรงเรียน 

ดูแล รักษาทรัพยส์มบติั  
ส่ิงแวดลอ้มของหอ้งเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และเขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนดว้ยความเตม็ใจ 

ดูแล รักษาทรัพยส์มบติั  
ส่ิงแวดลอ้มของหอ้งเรียน 
โรงเรียน ชุมชน และ    เขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียนและชุมชน  หรือร่วม
กิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาหรือร่วม
สร้างส่ิงท่ีดีงามตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ดูแล รักษาทรัพยส์มบติั ส่ิงแวดลอ้ม
ของหอ้งเรียน โรงเรียน ชุมชน และ
เป็นผูน้ า หรือเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน ชุมชน และร่วมกิจกรรม
เพื่อแกปั้ญหาหรือร่วมสร้างส่ิงท่ีดี
งามตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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โครงสร้างรายวชิาฟิสิกส์ 1 
   รหัสวชิา  ว31201    วชิา ฟิสิกส์ 1                                     สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4       ภาคเรียนที ่ 2                    เวลา  80  ช่ัวโมง      จ านวน  2.0  หน่วยกติ 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

1 การวดัและการแปล
ความหมายขอ้มูล 

1.  อธิบายเก่ียวกบั
ธรรมชาติของวชิาฟิสิกส์ 
ปริมาณกายภาพและ
หน่วยในระบบเอสไอ 
 
 
 
 
 
2.  อธิบายการวดัปริมาณ
กายภาพต่างๆตอ้ง
พิจารณาความ
คลาดเคล่ือนในการวดั 
และน าความ
คลาดเคล่ือนจากการวดั 
มาพิจารณาในการ
น าเสนอผล การเขียน
กราฟ รวมทั้งมีทกัษะใน
การรายงานการทดลอง 

 

1.  ฟิสิกส์เป็นวทิยาศาสตร์แขนง
หน่ึงท่ีศึกษากฎต่าง ๆ เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ จาก
การสังเกต และรวบรวมขอ้มูล
ต่าง ๆ จากการวดัปริมาณกายภาพ
ดว้ยเคร่ืองมือโดยตรงหรือ
ทางออ้ม ปริมาณท่ีวดัได้
ประกอบดว้ยค่าท่ีเป็นตวัเลขและ
หน่วยในระบบเอสไอ 
2. การทดลองมีความส าคญัต่อ
การคน้หาความรู้ ขอ้มูลท่ีละเอียด
และแม่นย  าจะท าใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี
น าไปสู่การคน้พบใหม่ แต่ในการ
วดัจะมีความคลาดเคล่ือน จึงควร
บนัทึกผลการวดัอยา่งเหมาะสม
ซ่ึงน าใชใ้นการน าเสนอผล การ
เขียนกราฟและลงขอ้สรุป รวมทั้ง
มีทกัษะในการรายงานการ
ทดลอง 

10 8 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

2 การเคล่ือนท่ีแนวตรง 3.  อธิบายเก่ียวกบัการ
เคล่ือนท่ีแนวตรงและ
ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งการกระจดั
ความเร็วและความเร่ง 
ของการเคล่ือนท่ีของวตัถุ
ในแนวตรงท่ีมีความเร่ง
คงท่ี 

3.  ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนท่ีไดแ้ก่ การกระจดั 
ความเร็วและความเร่ง 

4.  ในการเคล่ือนท่ีแนวตรงของ
วตัถุดว้ยความเร่งคงตวั การ
กระจดัความเร็วและ
ความเร่ง มีความสัมพนัธ์ ดงั
สมการ v = u + at   

     S = 
      

 
t ,S = ut +

 

 
at2

และ v2  = u2 +2aS 

20 20 

3 มวล แรง และกฎการ
เคล่ือนท่ี 

5.  อธิบายแรงและหาแรง
ลพัธ์ของแรงหลายแรง 
 
 
 
 
 
6.  อธิบายกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตนัและใชก้ฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั
อธิบายการเคล่ือนท่ีของ
วตัถุ 
7.  อธิบายกฎแรงดึงดูด
ระหวา่งมวล 

 
 
 
 
 

5.  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมี
ขนาดและทิศทาง เม่ือมีแรง
ลพัธ์ท่ีไม่เป็นศูนยก์ระท าต่อ
วตัถุ จะท าใหว้ตัถุมีความเร่ง 
การหาแรงลพัธ์ท่ีกระท าต่อ
วตัถุอาจท าไดโ้ดยวธีิสร้าง
รูปแบบและการค านวณ 

6.  การเคล่ือนท่ีโดยทัว่ไปของ
วตัถุจะเก่ียวขอ้งกบัแรงท่ี
กระท าต่อวตัถุนั้น กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนัเป็นกฎท่ี
ใชอ้ธิบายการเคล่ือนท่ีดงักล่าว 

7. วตัถุคู่หน่ึง ๆ จะมีแรงกระท า
ร่วม ซ่ึงแรงดึงดูดระหวา่งมวล
โดยมวลท่ีหน่ึงดึงดูดมวลท่ี
สองและมวลท่ีสองดึงดูดมวล
ท่ีหน่ึงดว้ยแรงขนาดเท่ากนัใน
แนวเดียวกนัแต่ทิศทางตรง
ขา้ม แรงท่ีกล่าวน้ี เป็นไปตาม 

28 20 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

   
8. อธิบายแรงเสียดทาน
ระหวา่งผวิสัมผสัของ
วตัถุคู่หน่ึง 

กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล 
8.  วตัถุสองกอ้นสัมผสักนั จะมี
แรงเสียดทานเกิดข้ึนท่ีผิวสัมผสั
ระหวา่งผวิวตัถุสองกอ้นใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศทาง
เคล่ือนท่ีหรือแนวโนม้ท่ี
เคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน
ท่ีกระท าต่อวตัถุขณะอยูน่ิ่ง 
เรียกวา่ แรงเสียดทานสถิต แรง
เสียดทานท่ีกระท าขณะวตัถุ
ก าลงัเคล่ือนท่ี เรียกวา่ แรงเสียด
ทานจลน์ การเพิ่มและลดแรง
เสียดทานมีผลต่อการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุ 

  

4 การเคล่ือนท่ี 2 มิติ 9.  วเิคราะห์และอธิบาย
การเคล่ือนท่ีแบบ
โพรเจกไทล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์
เป็นการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมี
เส้นทางเป็นพาราโบลา 
ประกอบดว้ยการเคล่ือนท่ีใน
แนวด่ิงและแนวระดบัพร้อมกนั 
การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงเป็นการ
เคล่ือนท่ีภายใตแ้รงโนม้ถ่วงของ
โลกท าใหค้วามเร่งคงตวั ส่วน
การเคล่ือนท่ีในแนวระดบัเป็น
การเคล่ือนท่ีท่ีมีความเร็วคงตวั 

22 22 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ 

ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก 
คะแนน 

  10. วเิคราะห์และอธิบายการ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. วเิคราะห์และอธิบายการ
เคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอ
ยา่งง่าย 

10. การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม
ดว้ยอตัราเร็วคงท่ี แต่ความเร็ว
ไม่คงท่ี ดงันั้นจึงท าให้เกิด
ความเร่งเขา้สู่ศูนยก์ลาง 

    
  

 
  วตัถุเคล่ือนท่ี

แบบวงกลมไดเ้พราะมีแรง
กระท ากบัวตัถุในทิศช้ีเขา้หา
ศูนยก์ลาง เรียกวา่แรงเขา้สู่

ศูนยก์ลาง    
   

 
 

12.  การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอ  
นิกอย่างง่ายเป็นการเคล่ือนท่ี
ของวตัถุท่ีมีเส้นทางกลับไป
กลับมาซ ้ ารอยเดิมโดยผ่าน
ต าแหน่งสมดุลและมีคาบคง
ตวัและมีความเร่งแปรผนัตรง
กับการกระจัดจากต าแหน่ง
สมดุล 

  

รวมระหว่างภาคเรียน 80 70 
สอบปลายภาคเรียน  30 
รวมตลอดภาคเรียน 80 100 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม    
 

รหัสวชิา  ว31201    วชิา ฟิสิกส์ 1                                      สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4   ภาคเรียนที ่ 2              เวลา  80  ช่ัวโมง  จ านวน  2.0  หน่วยกติ 

 
 สังเกต  ทดลอง สังเกต  สืบคน้ การน าเสนอ อธิบายความหมาย ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วยสากล(SI)  
ค  าอุปสรรค วธีิการวดั เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั ความคลาดเคล่ือนจากการวดั ค่าความคลาดเลขนยัส าคญั การวเิคราะห์
ขอ้มูล  การแปรความหมายจากกราฟ ความสัมพนัธ์ระยะทางและการกระจดั  อตัราเร็ว  ความเร็ว อตัราเร่ง  
ความเร่ง ความเร็วสัมพทัธ์กบัเวลาการค านวณหาความเร็วชัว่ขณะและความเร่งชัว่ขณะจากแถบกระดาษท่ี
เคล่ือนผา่นเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาความแตกต่างระหวา่งการเคล่ือนท่ีในแนวราบกบัการเคล่ือนท่ีในแนวด่ิง
ภายใตค้วามเร่งคงท่ี  มวล แรง น ้าหนกั กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั การน ากฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั มา
ใชป้ระโยชน์ กฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล ของนิวตนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดของความเร่ง g และระยะห่าง
ระหวา่งจุดศูนยก์ลางของโลก สภาพเสมือนไร้น ้าหนกั สมดุลสถิต สมดุลต่อการเล่ือนท่ี  สมดุลต่อการหมุนจุด
ศูนยก์ลางมวล จุดศูนยถ่์วง  แรงเสียดทาน การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล ์  การเคล่ือนท่ีในแนววงกลม เคล่ือนท่ี
แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย  
  โดยใชท้กัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์  และมีจิตวทิยาศาสตร์ในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเอง  ดูแลส่ิงมีชีวิต สามารถจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื เกิดคุณลกัษณะแก่ผูเ้รียนในดา้นใฝ่เรียนรู้มุ่งมัน่ท างาน และมีจิตสาธารณะ 
ก าหนดทิศทางและวางแผนการด าเนินชีวติ ปฏิบติัตนตามทิศทางเพื่อไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติของวชิาฟิสิกส์ ปริมาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ 
2.  อธิบายการวดัปริมาณกายภาพต่างๆตอ้งพิจารณาความคลาดเคล่ือนในการวดั และน าความ

คลาดเคล่ือนจากการวดั มาพิจารณาในการน าเสนอผล การเขียนกราฟ รวมทั้งมีทกัษะในการรายงาน
การทดลอง 

3.  อธิบายเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีแนวตรงและปริมาณท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจดัความเร็วและความเร่ง ของการเคล่ือนท่ีของวตัถุในแนวตรงท่ี

มีความเร่งคงท่ี 
5.  อธิบายแรงและหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรง 
6.  อธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัและใชก้ฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนัอธิบายการเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
7.  อธิบายกฎแรงดึงดูดระหวา่งมวล 
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8.  อธิบายแรงเสียดทานระหวา่งผวิสัมผสัของวตัถุคู่หน่ึง 
9.  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  
10.  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบวงกลม 
11.  วเิคราะห์และอธิบายการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


