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ชุดการสอนที่เน้ นกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E)
รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่องการเคลือ่ นที่ 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

เล่ มที่ 1 การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

นายสกล กาศักดิ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ชุดการสอนที่เน้ นกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอน (7E)
รายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่องการเคลือ่ นที่ 2 มิติ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

เล่ มที่ 1 การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

นายสกล กาศักดิ์

โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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คานา
ชุดการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบการสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นตอน (7E) รายวิชาฟิ สิ กส์
หน่วยการเรี ยนรู ้ การเคลื่อนที่ 2 มิติ เล่มนี้จดั ทาขึ้น จะเน้นกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ โดยให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ครู ไม่ควรจะละเลย หรื อละทิ้ง เนื่ องจาก
การตรวจสอบพื้นความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนจะทาให้ครู ได้คน้ พบว่า นักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้อะไรก่อนที่จะเรี ยน
ในเนื้อหานั้น ๆ นักเรี ยนจะสร้างความรู ้จากพื้นความรู ้เดิม ทาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและ
ไม่เกิดแนวความคิดที่ผดิ พลาด การที่ครู ไม่ได้ให้ความสาคัญ กับขั้นตอนดังกล่าวจะทาให้ยากแก่การพัฒนา
แนวความคิดของผูเ้ รี ยน และไม่เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้นกั เรี ยนที่ผา่ นการเรี ยนโดย
ใช้ชุดการสอนนี้ จะสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจาวันและผูเ้ รี ยน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง
ชุดการสอนนี้ใช้ประกอบการสอน หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง การเคลื่อนที่ 2 มิติ ได้แบ่งชุ ดการสอน
ออกเป็ น 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์, เล่มที่ 2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม และเล่มที่ 3
การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย ในแต่ละเล่มมีการจัดลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 7
ขั้นตอน (7E) ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม (Elicitation)
2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
3. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
4. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation)
5. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration)
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
7. ขั้นนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ (Extension)
ชุดการสอนทุกชุด ครู สามารถที่จะมอบให้นกั เรี ยนนาไปศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ทบทวนเนื้อหา หรื อ
สามารถนาไปใช้ในการเรี ยนซ่อมเสริ มในกรณี ที่เรี ยนแล้วสอบไม่ผา่ น โดยชุ ดการสอนดังกล่าวนี้มีลกั ษณะ
เด่น คือพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา คือ เน้ นการทาความเข้ าใจโจทย์ ปัญหา เขียนเป็ นภาพสถานการณ์
ลงมือคานวณโดยประยุกต์มาจาก กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา
ข้าพเจ้าหวังว่าชุ ดการสอน ชุ ดนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนสามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้เต็มตามศักยภาพสามารถนาความรู้ไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
นายสกล กาศักดิ์
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจงการใช้ ชุดการสอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
เรื่ องที่ 1 การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของโพรเจกไทล์
เรื่ องที่ 2 การกระจัดและความเร็ วของโพรเจกไทล์
เรื่ องที่ 3 วัตถุที่มีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับของโพรเจกไทล์
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณนุกรม
ภาคผนวก
เกณฑ์เครื่ องมือประเมินประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เกณฑ์เครื่ องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
โครงสร้างรายวิชาฟิ สิ กส์ 1
คาอธิบายรายวิชาฟิ สิ กส์ 1
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คาชี้แจงการใช้ ชุดการสอน
ชุดการสอนชุ ดนี้ เน้นกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นตอน (7E) วิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง
การเคลื่อนที่2 มิติ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อน
สามารถเพิ่มเติม ดัดแปลงกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่ อ อุปกรณ์หรื อวิธีการวัดผล ประเมินผลได้ตามความ
เหมาะสมและเพื่อความสะดวกในการใช้ ครู ควรมีการเตรี ยมความพร้อมก่อนดังนี้
1. ครู ควรศึกษาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดจากชุดการสอน
2. ในการใช้ชุดการสอน ควรให้ผเู ้ รี ยนได้ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดระดับความรู ้พ้นื ฐาน
ของผูเ้ รี ยน และเมื่อเรี ยนจบก็ให้ผเู ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3. ครู จดั เตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้พร้อมและเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ตอ้ งมี
ซอฟต์แวร์ Adobe Flash Player ใช้เปิ ดไฟล์การทดลองเสมือนจริ ง และโปรแกรมVCL media player
ใช้เปิ ดคลิปวิดีโอ,เครื่ องฉายภาพเสมือนจริ งหรื อโทรทัศน์ เป็ นต้น เพื่อประกอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ครู ควรปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่การจัดกิจกรรมตาม กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
7 ขั้นตอน (7E) ซึ่งประกอบด้วย
1. ขั้นตรวจสอบความรู ้เดิม (Elicitation) ครู ทาหน้าที่ในการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้เด็ก
ได้แสดงความรู้เดิม และทาให้เด็กสามารถเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ไปยังประสบการณ์เดิมที่มี
2. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ครู ทาหน้าที่กระตุน้ นักเรี ยนโดยสร้างคาถามยัว่ ยุ
ให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้อยากเห็นและกาหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่นกั เรี ยน ซึ่ งทาให้นกั เรี ยน
เกิดความคิดขัดแย้งจากสิ่ งที่นกั เรี ยนเคยรู ้มาก่อน ครู เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดโดยเสนอ
ประเด็นสาคัญขึ้นมาก่อนเพื่อนาไปสู่ การสารวจตรวจสอบ
3. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนตรวจสอบปั ญหาและ
ดาเนินการสารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป (Explanation) ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนนาข้อมูลมาวิเคราะห์
แปรผล สรุ ปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุ ป สร้างแบบจาลอง รู ปวาด ตาราง
กราฟ ฯลฯ ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่และช่วยนักเรี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้
5. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) ครู ควรจัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้นกั เรี ยนมีความรู ้
มากขึ้น และขยายกรอบแนวคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ครู ควรส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนตั้งประเด็นเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่ งจะ
ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ ครู ควรส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนนาความรู ้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู ้เดิมและสร้างเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ นอกจากนี้ครู ควรเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
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7. ขั้นนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ (Extension) ครู จะต้องมีการจัดเตรี ยมโอกาสให้นกั เรี ยน
นาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชี วติ ประจาวัน คอยกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สามารถถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ได้
5. ครู ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนในเรื่ อง หน่วยสากล(SI) ค่าอุปสรรค กฎของไซน์ สามเหลี่ยม
มุมฉากและค่า sin ,cos และ tan ของมุมพื้นฐาน อาจใช้วธิ ี การให้นกั เรี ยนสอบท่องปากเปล่า
5. ระหว่างทากิจกรรม ครู ควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์เอง ลงมือปฏิบตั ิ และ
สร้างความรู้เองได้
6. ภายในชุดการสอนประกอบด้วย
6.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สืบเสาะหาความรู ้ 7 ขั้นตอน
(7E) แยกเป็ นเรื่ อง ๆ แต่ละแผนประกอบด้วย
- แผนการจัดการเรี ยนรู้
- เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้
- สื่ อนวัตกรรม
- เฉลยแนวคาตอบ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทดสอบ และแนวการรายงาน
กิจกรรมการทดลอง
6.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
6.3 บรรณานุกรม
6.4 ภาคผนวก
- เกณฑ์เครื่ องมือประเมินประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- เกณฑ์เครื่ องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
- โครงสร้างรายวิชาฟิ สิ กส์ 1
- คาอธิบายรายวิชาฟิ สิ กส์ 1
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การเคลือ่ นที่แนวระดับและแนวดิง่ ของโพรเจกไทล์
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
วิชาฟิ สิ กส์ 1 รหัสวิชา ว31201
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ นวระดับและแนวดิ่งของโพรเจกไทล์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เวลา 2 ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
- วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. ทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และสรุ ปได้วา่ แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เป็ นเส้นโค้งพาราโบลา
3. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยพิจารณาจากการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งคงตัวและการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ วคงตัว
สาระสาคัญ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็ นการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นโค้งพาราโบลา
ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็ น
อิสระต่อกัน การเคลื่อนที่แนวดิ่งเป็ นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพียงแรงเดียว หรื อการตกแบบเสรี
ซึ่ งมีความเร่ งคงตัว g ส่ วนการเคลื่อนที่แนวระดับไม่มีแรงกระทา จึงเป็ นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็ วคงตัว
ทักษะ/กระบวนการ( 5 ทักษะ ตามธรรมชาติวชิ า)
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
คุณลักษณะ(8 ข้ อตามธรรมชาติวชิ า)
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ
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เนือ้ หาสาระ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของโพรเจกไทล์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicitation) (10 นาที)
1.1 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มยืนเป็ นวงกลมเล่นเกมส่ งลูกบอล โดยการโยนต่อกันไปเรื่ อย ๆ แล้วกลุ่มไหน
ส่ งผ่านมือได้มากที่สุดในเวลา 0.5 วินาที
1.2 ครู ต้ งั คาถาม
- ลูกบอลที่โยนในแต่ละครั้ง มีวถิ ีการเคลื่อนที่มีลกั ษณะใดให้นกั เรี ยนวาดรู ปลงสมุด(วิถีโค้ง)
- เราได้ออกแรงกระทาต่อลูกบอลขณะโยนหรื อไม่(ออกแรง)
- ขณะที่ลูกบอลลอยในอากาศมีแรงกระทาต่อลูกบอลหรื อไม่ ถ้ามีคือแรงอะไร(มี ,มีแรงดึงดูด
ของโลกมากระทา)
- การเคลื่อนของลูกบอลขณะลอยในอากาศที่น้ ีเรี ยกว่าการเคลื่อนที่แบบใด(การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์)
1.3 นักเรี ยนทาใบงานที่ 1 ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน (5 นาที)
1.4 ครู เฉลยใบงาน พิจารณาร้อยละของนักเรี ยนที่ผา่ นเป็ นรายข้อ เพื่อทบทวนและส่ งเสริ ม ขณะจัด
กิจกรรมการเรี ยนต่อไป
2. ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) (5นาที)
2.1 ครู ต้ งั คาถาม
- ลูกบอลที่เราโยนจะตกใกล้หรื อใกล้ข้ ึนกับปริ มาณใด(ไม่เฉลยคาตอบจนกว่าจะค้นหาคาตอบ
จากการทากิจกรรม)
- ถ้าเราจะศึกษาการเคลื่อนที่ของลูกบอล เราจะศึกษาอย่างไร จึงจะง่ายที่สุด ร่ วมกันอภิปราย
จนได้ขอ้ สรุ ปว่า ศึกษาจากเงาของวัตถุขณะเคลื่อนที่ ซึ่ งสามารถแยกออกกี่ระนาบ ( 2 ระนาบ คือเงาในแนวดิ่ง
กับเงาในแนวระดับ)
- การเคลื่อนที่แนวราบกับการเคลื่อนที่แนวดิ่งมีปริ มาณใดใช้ร่วมกัน (เวลา)
- การกระจัดแนวราบกับการกระจัดในแนวดิ่งสัมพันธ์กนั อย่างไร (ไม่เฉลยคาตอบจนกว่าจะ
ค้นหาคาตอบจากการทากิจกรรม) ดังนั้นเรามาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวระดับกับการ
กระจัดในแนวดิ่งกัน

138
3. ขั้นสารวจและค้ นหา (Exploration) (45 นาที)
3.1 ครู อธิ บายก่อนการทากิจกรรม ตามใบกิจกรรมที่ 1.1 การทดลองเรื่ อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวระดับกับการกระจัดในแนวดิ่งกัน
3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มทากิจกรรมที่ 1 การทดลองเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3.3 สุ่ มนักเรี ยน 2 กลุ่ม นาเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรี ยน
4. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation)
4.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายผลการทดลอง ว่าเหมือนหรื อแตกต่างจากผลการทดลองของ
เพื่อนที่นาเสนอหน้าห้องหรื อไม่ จนได้ขอ้ สรุ ปว่า
4.1.1 จากกราฟ 1แสดงแนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่วถิ ีโค้ง
4.1.2 จากกราฟ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y และ x2 ดังกราฟ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ว่า y แปรผันตรงกับ x2
y

x2
กราฟความสัมพันธ์การกระจัดในแนวดิ่ง y กับการกระจัดในแนวระดับยกกาลังสอง x2
y  x2
y = k x2 เป็ นสมการพาราโพลา
สรุ ป การกระจัดในแนวดิ่งกับการกระจัดแนวระดับมีความสัมพันธ์กนั แบบพาราโบลา ดังนั้น การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่วถิ ีโค้งพาราโบลา
4.2 ครู เปิ ดไฟล์ การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(ไฟล์ projectile.awf)
ดังรู ป 1.1 ครู ต้ งั คาถามว่าถ้าความเร็ วคงตัวความสู งต่างกัน กรณี ใดที่จะทาให้ลูกปื นตกไกลที่สุด(ไม่เฉลยคาตอบ
จนกว่าจะสาธิ ตเสร็ จแล้วร่ วมกันอภิปราย) ครู สุ่มนักเรี ยนมา 2 คน เพื่อมาทาการเลือกความสู งตามต้องการ โดย
โปรแกรมบังคับความเร็ วต้นคงตัวคือ 31.3 m/s
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รู ปที่ 1 การทดลองเสมือนจริ งการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/
4.3 ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่าถ้าความเร็ วคงตัวความสู งต่างกันใครเคลื่อนที่ตกไกลกว่ากัน(ระยะที่ตกถึงพื้น
แปรผันตรงกับความสู ง)
5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
5.1 ครู นาเครื่ องยิงเหรี ยญขึ้นมาบนโต๊ะและอธิ บายวิธีใช้ หลังจากนั้นครู ต้ งั คาถาม(ไม่เฉลยคาตอบ
จนกว่าจะสาธิ ตเสร็ จแล้วร่ วมกันอภิปราย)
5.1.1 เหรี ยญทั้งสองจะมีลกั ษณะการเคลื่อนที่เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
5.1.2 เหรี ยญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันหรื อไม่
5.2 ตัวแทนนักเรี ยนสาธิ ตการยิงเหรี ยญ หลังจากนั้นครู ถามคาถามตามข้อ 5.1.1 กับข้อ 5.1.2 อีกครั้ง
ร่ วมกันอภิปราย
5.2.1 เหรี ยญที่อยูด่ า้ นหน้าจะเคลื่อนที่ออกจากโต๊ะในแนวระดับ เมื่อหลุดจากขอบโต๊ะจะ
เคลื่อนที่โพรเจกไทล์ ส่ วนเหรี ยญที่อยูด่ า้ นหลังจะเคลื่อนที่ตกลงในแนวดิ่ง
5.2.2 เหรี ยญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน แสดงว่าเหรี ยญทั้งสองเหรี ยญใช้เวลาร่ วมกัน
5.3 ความเร็ วต้นของเหรี ยญทั้งสองแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร (เหรี ยญที่ตกในแนวดิ่งมีความเร็ วต้น
เป็ นศูนย์ และเหรี ยญที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มีความเร็ วในแนวระดับ)
5.4 ครู ต้ งั คาถาม ถ้าออกแรงยิงมากกว่าเดิม เหรี ยญทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกันหรื อไม่(พร้อมกัน) และ
เหรี ยญใช้เวลาในการลอยในอากาศเท่าการทดลองครั้งแรกหรื อไม่(เท่ากัน) เหรี ยญที่อยูด่ า้ นหน้าเครื่ องยิงตกห่าง
จากขอบโต๊ะในแนวระดับเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร(ไม่เท่ากัน เหรี ยญที่ออกแรงยิงมากกว่าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า)
สาเหตุใดที่ทาให้เหรี ยญอันที่ออกแรงยิงมากเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า(ไม่เฉลยคาตอบจนกว่าจะศึกษาใบความรู ้ก่อน)
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5.5 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู ้ที่ 1 การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งในการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ครู ต้ งั คาถาม สาเหตุใดที่ทาให้เหรี ยญอันที่ออกแรงยิงมากเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า ( วัตถุตกใกล้หรื อ
ไกลขึ้นอยูก่ บั ความเร็ วในแนวระดับกับเวลาที่ลอยในอากาศ )
5.6 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 1.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรู ป
หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
5.7 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่ง
หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
6.1 ครู ให้นกั เรี ยนทาแผนผังมโนทัศน์(Concept Mapping) เรื่ อง การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ตามใบกิจกรรมที่ 1.4
6.2 นักเรี ยนนา Concept mapping มาอภิปรายแลกเปลี่ยนและประเมินผลงานกับเพื่อน
6.3 นักเรี ยนนาผลงาน Concept mapping ที่ได้รับการประเมินจากเพื่อนแล้ว นาออกมาอภิปราย
เกี่ยวกับ Concept ของตนเอง โดยการสุ่ มจากครู
6.4 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทา แบบทดสอบที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาของการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(วาดภาพ 1 คะแนน วิธีทาและคาตอบละ 2 คะแนน)
7. ขั้นนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ (Extension)
7.1 ครู ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยการตั้งโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งวาดรู ปภาพประกอบ และการคานวณ ตามใบกิจกรรม
ที่ 1.5
7.2 นักเรี ยนแลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหา แล้วช่วยกันอภิปรายเฉลย
สื่ อการเรียนการสอน
รายการสื่ อ
1. ใบงานที่ 1 ทบทวนความรู ้พ้นื ฐาน
2. ลูกบอล สี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
3. ใบกิจกรรมที่ 1.1การทดลองเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
4. โปรแกรมการทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์

สภาพการใช้ สื่อ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 3 สารวจและค้นหา
ขั้นที่ 4 อธิ บายและลงข้อสรุ ป
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รายการสื่ อ
5. ใบความรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
6. ใบกิจกรรมที่ 1.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรู ป
7. ใบกิจกรรมที่ 1.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
8. ใบกิจกรรมที่ 1.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
9. แบบทดสอบที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
10. ใบกิจกรรมที่ 1.5 สร้างสถานการณ์ วาดรู ป สร้างโจทย์ปัญหาและ
วิธีการหาคาตอบ

สภาพการใช้ สื่อ
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 7 นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์

แหล่ งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. เว็บไซต์
- 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
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เป้าหมาย/
ผลการเรียนรู้
- วิเคราะห์และอธิบายการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เป้าหมาย/
ผลการเรียนรู้
- ทักษะ/กระบวนการ
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้ รี ยน

เครื่องมือวัด
1. ใบกิจกรรมที่ 1.4 ผังมโนทัศน์
( Concept Mapping)
2. แบบทดสอบที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหา
การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งในการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เครื่องมือวัด

วิธีวัด
1. ประเมิน ผังมโนทัศน์
Mapping)

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
(Concept

2. ตรวจแบบทดสอบ

1. ผลการประเมิน
ไป

อยูใ่ นระดับดี ขึ้น

2. คะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

วิธีวัด

แบบประเมินทักษะกระบวนการ

สังเกต การอภิปราย

การทากิจกรรม

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยน
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน

การส่ งงานและการสังเกตของครู ผสู ้ อน

เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
ผลการประเมิน
ไป
ผลการประเมิน
ไป

อยูใ่ นระดับดี ขึ้น
อยูใ่ นระดับดี ขึ้น

142
8. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมเสริมทักษะหรือซ่ อมเสริม
รายการ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ปรับปรุ ง – แก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน 1. ครู ควบคุมดูแลให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
2. ครู คอยเสริ มหรื อแก้ไขเมื่อการอภิปรายของนักเรี ยน
ไม่สมบูรณ์
3. ครู ช้ ีแจงข้อบกพร่ องในการทากิจกรรม
4. ครู เฉลยข้อสงสัย ที่นกั เรี ยนทาไม่ได้
5. สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นประเมินหลังเรี ยน
2. ส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน 1. ให้นกั เรี ยนทาชิ้นงานในเชิงสร้างสรรค์ 1 ชิ้นงาน

ลงชื่อ

ผูส้ อน

( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.1 จานวนนักเรี ยนที่ทาการสอน
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/4
รวม
คิดเป็ นร้อยละ

จานวนนักเรี ยน (คน)

ผ่านเกณฑ์ (คน)

ไม่ผา่ นเกณฑ์ (คน)

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่ วมของนักเรี ยน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ความเหมาะสมของ
ความเหมาะสมของสื่ อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การสอนที่ใช้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ความเหมาะสมของ
เนื้ อหา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ชั้น

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

1.2 ผลการสอน

4/1
4/2
4/3
4/4
ร้อยละ

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

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
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สาระการเรียนรู้
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ใบความรู้ ที่ 1
การเคลือ่ นที่แนวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์ เป็ นการเคลือ่ นที่ของวัตถุในแนวเส้ นโค้ งพาราโบลา ถ้ าไม่ คิดแรงต้ าน
อากาศ การเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์ ประกอบด้ วยการเคลื่อนทีแ่ นวระดับกับแนวดิ่งทีเ่ ป็ นอิสระต่ อกัน โดย
แนวระดับวัตถุไม่ มีแรงมากระทา จึงเป็ นการเคลื่อนที่ทมี่ ีความเร็วคงตัว ส่ วนแนวดิ่งเป็ นการเคลือ่ นทีภ่ ายใต้
แรงโน้ มถ่ วงเพียงแรงเดียว หรือการตกอิสระ ซึ่งมีความเร่ งคงตัว g
1. การเคลือ่ นทีแ่ นวระดับ วัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่ จะใช้สมการ

2. การเคลือ่ นทีแ่ นวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงซึ่ งมีทิศทางและขนาดคงที่ ด้วยความเร่ งคงที่
g ใช้สมการ

t
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ข้ อสั งเกต
1. เวลาจะเป็ นตัวเชื่อมระหว่ างสมการการเคลือ่ นที่แกน x และแกน y
2. ความเร็วทีจ่ ุดใดๆ มีทิศสั มผัสกับเส้ นโค้ งของการเคลือ่ นที่
3. ความเร็วทีจ่ ุดใดๆ แตกได้ 2 แนว คือ vx และ vy
ตัวอย่าง
ux นาทีตาม
1. ทหารยิงปื นใหญ่ที่หน้าผาสูSyง 2,000 เมตร ทาให้ลูกปื นมี ความเร็ วที่ปลายกระบอกปื น u40=เมตร/วิ
แนวระดับ(กาหนด g = 10 m/s2) อยากทราบว่า
ก. นานเท่าใดลูกปื นจึงตกถึงพื้น
ข. ลูกปื นตกห่างจากจุดยิงในแนวระดับกี่เมตร
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
ux= 40 m/s
Sy = 2,000 m/s
uy = 0 m/s
Sy= 2000 m
t=?
ux = 40 m/s ซึ่ งมีค่าคงที่
g = 10 m/s2
Sx= ?
ก. โจทย์ตอ้ งการหาค่า เวลา t ในการเคลื่อนที่ ซึ่ งต้องหาจากแนวดิ่ง
จากสู ตร
แทนค่า
√

ลูกปื นใช้เวลาในการลอยในอากาศ วินาที
ข. โจทย์ตอ้ งการหาค่าระยะทางในแนวระดับ ( )
จากสู ตร
แทนค่า
ตอบ ลูกปื นตกห่ างจากจุดยิงในแนวระดับ
เมตร
ตอบ

√

s
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S
u
2. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นดาดฟ้ าตึกซึ่ งสู งจากพื้นy 25 เมตร ถ้าเขาขว้างลูกบอลด้วยความเร็ ว 25 เมตร/วินาที
ในทิศทามุม 53 องศา กับแนวระดับ (กาหนด g = 10 m/s2) จงหา
t
ก. นานเท่าใดลูกบอลจึงหล่นถึงพื้นด้านล่าง
Sx
ข. วัตถุตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับกี่เมตร
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
Sy = 25 m/s
u= 25 m/s
uy = 20 m/s
⃗ =⃗
53
ux = 15 m/s ซึ่งมี
⃗ = 25 m/s
Sy= 25่ m
ค่าคงที
g = 10 m/s2
53
Sx= ?
ภาพวิถีการเคลื่อนที่

⃗

=⃗

ภาพการแยกความเร็ วให้เป็ น
ความเร็ วประกอบในแนวราบและแนวดิ่ง

ก. โจทย์vyต=อ้ งการหาเวลา
t ในการเคลื่อนที่ท้ งั หมด พิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
0 m/s
uy = 20 m/s

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

Sy= 25 m

วิธีทา จากสู ตร
แทนค่า
จัดรู ปใหม่
นา 5 หารตลอด
เวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่ก่อนตกถึงพื้นรวม 5 วินาที
ข. โจทย์ตอ้ งหาค่าระยะทางในแนวระดับ
วิธีทา จากสู ตร
; เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่
แทนค่า
ตอบ

ตอบ

วัตถุตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับ 75 เมตร
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Sy เมตร เขาได้ขว้างก้อนหิ นลงหน้าผาด้วยความเร็ ว u20 เมตร/วินาที
3. นายวิทวัสยืนอยูบ่ นหน้าผาสู ง 120
ในทิศมุมคว่า 30 องศา กับแนวระดับ(กาหนด g = 10 m/s2) จงหา
t าใดลูกบอลจึงหล่นถึงพื้นด้านล่าง
ก. นานเท่
Sx บกี่เมตร
ข. วัตถุตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดั
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
⃗

30

30

u= 20 m/s

Sy= 120 m

=⃗

=⃗

⃗

⃗

= 20 m/s

Sx= ?
ภาพวิถีการเคลื่อนที่

Sy = 120 m
ux = 10√ m/s คงที่ตลอด
uy = 10 m/s
g = 10 m/s2

ภาพการแยกความเร็ วให้เป็ น
ความเร็ วประกอบในแนวราบและแนวดิ่ง

ก. โจทย์ตอ้ งการหาเวลา t ทั้งหมดในการเคลื่อนที่
จากสู ตร
แทนค่า

ตอบ

เวลาที่ใช้ท้ งั หมด เท่ากับ 4 วินาที ( เวลาคือปริ มาณที่มีเป็ นค่าบวกเท่านั้น)

ข. โจทย์ตอ้ งหาค่าระยะทางในแนวระดับ
จากสู ตร
แทนค่า

√
√

ตอบ

วัตถุตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับ ทั้งหมด 40√ เมตร

เมตร
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สื่อนวัตกรรม
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สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(ไฟล์ projectile.awf)

รู ปที่ 1 การทดลองเสมือนจริ งการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/
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ใบงานที่ 1 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 4 คะแนน,เวลา 5 นาที)
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. ทบทวนความหมายและสั ญลักษณ์ (ให้เติมคาในช่องว่าง)
1. ระยะทาง คือ .......................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
2. ระยะกระจัด คือ ..................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
3. อัตราเร็ ว คือ ........................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
4. ความเร็ ว คือ ......................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ...................
5. อัตราเร่ ง คือ ........................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
6. ความเร่ ง คือ .......................................................................ใช้สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ...................
2. ทบทวนสู ตร (ให้เติมสัญลักษณ์ตวั แปรให้สมบูรณ์)
ความเร็วคงที่

ความเร่ งคงที่
การเคลื่อนที่แนวดิ่งอิสระ (
.....

การเคลื่อนที่แนวระดับ ( คงที่)
.......
........

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

)

.........

.....
*

......
+......

*

+......

3. ทบทวนค่ า sine และค่ า cosine ของมุมทีใ่ ช้ บ่อย (ตอบเป็ นเศษส่ วน)

sin 
cos 

0

30

45

60

90

37

53

4. ทบทวนการแตกความเร็วให้ เป็ นความเร็วประกอบในแนวแกน x และแกน y (แยกเวกเตอร์ความเร็ ว
ให้อยู่ ในแนวดิ่งและแนวระดับ)
ก.
ข.
⃗

⃗

= 50 m/s
45

37

ค.

= 40√ m/s

ง.

53

⃗ = 60√ m/s
⃗

= 30 m/s

30

ใบกิจกรรมที่ 1.1
การทดลองเรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
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รายชื่อสมาชิก
1. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
2. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
3. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
4. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........

เลขที่ .................
เลขที่ .................
เลขที่ .................
เลขที่ .................

จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งในแนวระดับและแนวดิ่ง
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1.1 รางอลูมิเนียม
1.2 แป้ นไม้
1.3 กระดาษกราฟ
1.4 ลูกกลมโลหะ
1.5 กระดาษคาร์บอน
1.6 เป้ าแผ่นโลหะ

1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ราง
แผ่น
แผ่น
ลูก
แผ่น
แผ่น

วิธีทาการทดลอง
1. จัดตั้งอุปกรณ์
ประกอบรางอลูมิเนียมเข้ากับแป้ นไม้ดงั รู ป 1 ก. ติดกระดาษกราฟเข้ากับแป้ นไม้ ให้ดา้ นยาว
ของกระดาษกราฟอยูใ่ นแนวดิ่งและเส้นทึบในแนวดิ่งของกระดาษกราฟตรงกับปลายรางด้านล่างดังรู ป 1.1 ข.
ติดกระดาษคาร์บอนกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตรเข้ากับแผ่นโลหะที่ใช้เป็ นเป้ า โดยให้ดา้ นที่เป็ นคาร์ บอนหัน
หน้าออก ใช้กระดาษขาวบางๆ ปิ ดทับกระดาษคาร์ บอนอีกชั้นหนึ่ง เอากระดาษกาวยึดกระดาษคาร์ บอนและ
กระดาษขาวที่ปลายบนและปลายล่างให้ติดสนิทกับเป้ า นาเป้ าดังกล่าวไปเกี่ยวกับแป้ นไม้ โดยให้เป้ าอยูใ่ น
แนวดิ่ง และกันด้านกระดาษขาวไปทางราวอลูมิเนียมดังรู ป 1 ข. กาหนดตาแหน่งที่จะปล่อยลูกกลมโลหะ บน
รางอลูมิเนียมโดยใช้ปลายดินสอขีดทาเครื่ องหมายไว้ ทุกๆ ครั้งที่ทาการทดลองจะต้องปล่อยลูกกลมโลหะ ณ
ตาแหน่งที่ทาเครื่ องหมายไว้น้ ี
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ก. ติดกระดาษคาร์บอนและกระดาษขาว
เข้ากับเป้ าโลหะแล้วเกี่ยวกับแป้ นไม้

ข. วางรางอะลูมิเนียมในแนวระดับและ
ติดกระดาษกราฟบนแป้ นไม้

รู ป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. หาเส้ นทางการเคลือ่ นที่
วางเป้ าให้ชิดปลายรางอะลูมิเนียมด้านล่าง ให้ดา้ นยาวของเป้ าทาบไปบนขอบเส้นทึบของ
กระดาษกราฟพอดี วางลูกกลมโลหะตรงตาแหน่งที่ทาเครื่ องหมายไว้เอาไม้บรรทัดกั้นลูกกลมโลหะแล้วยกไม้
บรรทัดออกอย่างเร็ วปล่อยให้ลูกกลมโลหะกลิ้งตกตามรางเข้าชนกับเป้ า จะเห็นตาแหน่งที่ลูกกลมโลหะชนกับ
เป้ าเป็ นจุดดา ทาเครื่ องหมายบนกระดาษกราฟให้ตรงกับจุดดาบนเป้ าที่เกิดจากลูกกลมโลหะกระทบ ทาการ
ทดลองซ้ าเหมือนเดิมโดยเลื่อนเป้ าให้ห่างจากปลายรางด้านล่างครั้งละ 1 เซนติเมตร จนกระทัง่ ลูกกลมโลหะไม่
กระทบเป้ า หรื อเป้ าเลยจากแป้ นไม้ออกไป จากผลการทดลองบนกระดาษกราฟ แสดงแนวการเคลื่อนที่ของลูก
กลมโลหะซึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3. เขียนกราฟ
กาหนดให้จุดบนกราฟจุดแรกซึ่ งตรงกับจุดที่ลูกกลมโลหะกระทบเป้ าเมื่อวางเป้ าชิดปลายราง
ด้านล่างเป็ นจุดกาเนิ ด ลากแกนนอนหรื อแกน x และแกนยืนหรื อแกน y จากกราฟที่วดั ได้ วัดการกระจัดใน
แนวระดับ x และการกระจัดในแนวดิ่ง y ของจุดต่างๆ พร้อมทั้งหาค่ายกกาลังสองของการะกระจัดในแนว
ระดับ x2 บันทึกผลการทดลองลงในตาราง เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัดในแนวดิ่ง y
และกาลังสองของการกระจัดในแนวระดับ x2
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บันทึกผลการทดลอง

กราฟ 1. แสดงแนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
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ที่
x (cm)
x (cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x, y

และ x 2

11

12

13

14

x 2 (cm2)

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า

วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองตามตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า x, y และ x 2 สามารถนามาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า y กับ x 2 โดยให้แกน y เป็ นแกนตั้ง และแกน x2 เป็ นแกนนอนได้ดงั นี้

กราฟ 2 .แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x 2
วิเคราะห์ กราฟ
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ค่ าความคลาดเคลือ่ น
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ทาให้เราทราบว่า
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
คาถามท้ายการทดลอง
1. เพราะเหตุใดการทดลองนี้ จึงต้องปล่อยลูกกลมโลหะจากตาแหน่งเดียวกันทุกครั้ง
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. แนวการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะจากกระดาษกราฟบนแป้ นไม้มีลกั ษณะอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. จากกราฟระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง y กับกาลังสองของการกระจัดในแนวระดับ x2 จะสรุ ปลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์วา่ เป็ นแนวโค้งแบบใด
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. ถ้าขว้างวัตถุออกไปด้วยความเร็ วต้น ทามุมกับแนวระดับ แนวการเคลื่อนที่จะเป็ นอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. ค่าความเร็ วในแนวดิ่งและแนวระดับที่ตาแหน่งต่างๆ ของโพรเจกไทล์เป็ นอย่างไร
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที)

คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนศึกษาโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรตามที่กาหนด
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ก้อนหิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับ
ด้วยความเร็ วต้น 10 เมตร/วินาที ก้อนหิ นตกถึงพื้นดินในเวลา 8
วินาที ก้อนหิ นจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด (80 m)
......................................................................................................................................................................
2. ลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งลงมาจากโต๊ะซึ่ งสู ง 1.25 เมตร ถ้าลูกบอล
ตกกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามแนวระดับ 4.0 m
ความเร็ วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใด(8 m/s)

......................................................................................................................................................................
3. ขว้างวัตถุจากหน้าผาสู ง 500 เมตร โดยขว้างออกไปในแนว
ระดับด้วยความเร็ วต้น 20 เมตร/วินาที นานเท่าไรก้อนหิ นจึงจะตก
ถึงพื้น และตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าไร
(10
s,200 m)

......................................................................................................................................................................
4. ลูกกอล์ฟถูกตีดว้ ยความเร็ วต้น 75 m/s ทามุม 37กับแนว
ระดับบนดาดฟ้ าตึกสู ง 50 เมตร อยากทราบว่าลูกกอล์ฟตกห่างจาก
จุดที่ตีในแนวระดับกี่เมตร(600 m)

..............................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 การแก้ โจทย์ปัญหาการเคลือ่ นที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (9 คะแนน , เวลา 9 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในกรอบสี่ เหลี่ยมและเขียนตัว
แปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ก้อนหิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับด้วยความเร็ วต้น 10 เมตร/วินาที ก้อนหิ น
ตกถึงพื้นดินในเวลา 8 วินาที ก้อนหิ นจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
โจทย์กาหนด
........................................................................................
........................................................................................

วิธีทา ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. ลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งลงมาจากโต๊ะซึ่ งสู ง 1.25 เมตร ถ้าลูกบอลตกกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะ
ตามแนวระดับ 4.0 เมตร ความเร็ วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใด
โจทย์กาหนด
........................................................................................
........................................................................................

วิธีทา ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ขว้างวัตถุจากหน้าผาสู ง 500 เมตร โดยขว้างออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ วต้น 20 เมตร/วินาที
นานเท่าไรก้อนหิ นจึงจะตกถึงพื้น และตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าไร
โจทย์กาหนด
........................................................................................
........................................................................................

วิธีทา ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 3 การแก้ โจทย์ ปัญหาการเคลือ่ นทีแ่ นวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (10คะแนน,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และขีดเส้นใต้ ตัวแปรด้วยปากกา
แดง พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
เกณฑ์ การประเมิน (วาดภาพ 1 คะแนน วิธีทาและคาตอบละ 2 คะแนน)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. เครื่ องบินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย บินในแนวระดับ ด้วยความเร็ ว 80 m/s อยูเ่ หนื อพื้นราบ 1000 m ต้องการ
ทิง้ ถุงยังชีพให้ผปู ้ ระสบภัย จงหาเวลาที่ถุงยังชีพลอยอยูใ่ นอากาศ และระยะทางตามแนวระดับที่ถุงยังชีพ
เคลื่อนที่ได้
โจทย์กาหนด
............................................
............................................
............................................
............................................
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. วัตถุถูกข้างออกไปจากยอดตึกด้วยความเร็ วต้น 20 m/s ทามุม 30 กับระนาบระดับ ขณะที่วตั ถุหลุดจากมือ
อยูส่ ู งจากพื้น 400 เมตร จงหาเวลาที่วตั ถุอยูใ่ นอากาศและระยะไกลในแนวระดับของโพรเจกไทล์
โจทย์กาหนด
............................................
............................................
............................................
............................................
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
องค์ ความรู้ เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ นวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

เจ้าของผลงานชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........

162
แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)องค์ ความรู้
เรื่องการเคลือ่ นทีแ่ นวระดับและแนวดิ่งในการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ................................................................... ชั้น ม. 4 /....... เลขที่.................
ผลการเรียนรู้
คาสั่ ง

วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เป็ นแผนผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping )

องค์ ความรู้
เกีย่ วข้ อง
ให้ งาน
กาหนดส่ ง
ส่ งงาน

เรื่ องการเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ในหัวข้อเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วันที่ ..............................................................................
วันที่ ..............................................................................
วันที่..............................................................................ลงชื่อ.................................ผูส้ ่ ง
ลงชื่อ.......................................ครู ผสู้ อน
( นายสกล กาศักดิ์)
น้ าหนักคะแนน
5 4 3 2 1

ลาดับ

รายการ

1

ความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ

2

ความสัมพันธ์ กับชีวติ ประจาวัน

3

รู ปแบบ สามารถนาไปเป็ นแบบอย่างได้

4

ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

5

ความสะอาด เรี ยบร้อย

หมายเหตุ

รวม
5 = ดีมากที่สุด

4 = ดีมาก

3 = ดี

2 = พอใช้

1 = ควรปรับปรุ ง

ผู้ประเมิน ลงชื่อ............................................ผูป้ ระเมิน
(.................................................) ชั้น.........เลขที่......
วันที่ ............................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.5 สร้ างสถานการณ์ วาดรู ป สร้ างโจทย์ ปัญหาและวิธีการหาคาตอบ
เจ้าของผลงานชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โจทย์ ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
วิธีทา โจทย์กาหนด

โจทย์ตอ้ งการทราบ
จากสู ตร

ตอบ............................................
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เฉลยแนวคาตอบ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
และแนวการรายงานกิจกรรมการทดลอง
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ใบงานที่ 1 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 4 คะแนน, เวลา 5 นาที)
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. ทบทวนความหมายและสั ญลักษณ์ (ให้เติมคาในช่องว่าง)
ความยาวตามเส้นทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ไป สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
สเกลาร์
1. ระยะทาง คือ .......................................................................ใช้
ความยาวของเส้นตรงที่ลากระหว่างจุดเริ่ มต้นและจุดสุ ดท้ายสัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
เวกเตอร์
2. ระยะกระจัด คือ ..................................................................ใช้
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่ งหน่วยเวลา สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
สเกลาร์
3. อัตราเร็ ว คือ ........................................................................ใช้
ระยะกระจัดที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาสัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ...................
เวกเตอร์
4. ความเร็ ว คือ ......................................................................ใช้
อัตราเร็ วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ..................
สเกลาร์
5. อัตราเร่ ง คือ ........................................................................ใช้
ความเร็ วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา สัญลักษณ์...........เป็ นปริ มาณ...................
เวกเตอร์
6. ความเร่ ง คือ .......................................................................ใช้
2. ทบทวนสู ตร (ให้เติมสัญลักษณ์ตวั แปรให้สมบูรณ์)
ความเร็วคงที่

ความเร่ งคงที่
การเคลื่อนที่แนวดิ่งอิสระ (
.....

การเคลื่อนที่แนวระดับ ( คงที่)
.......
........

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

ut

.....
*

+......

)

.........
......
*

+......

3. ทบทวนค่ า sine และค่ า cosine ของมุมทีใ่ ช้ บ่อย (ตอบเป็ นเศษส่ วน)

sin 
cos 

0

30

0
√

45

60

90

√

√

1

37

53

√

1
0 y (แยกเวกเตอร์ ความเร็ ว
4. ทบทวนการแตกความเร็
วให้ เป็ นความเร็วประกอบในแนวแกน x และแกน
ให้อยู่ ในแนวดิ่งและแนวระดับ)
⃗ = ⃗ sin 45
ก. ⃗ = ⃗
ข.
= 40 m/s
= 30 m/s

ค.

⃗

⃗

53

⃗ =⃗
= 18 m/s

⃗ =⃗
= 24 m/s

รายชื่อสมาชิก

⃗

= 30 m/s

⃗

45

=⃗
= 40 m/s

37

= 40√ m/s

⃗

= 50 m/s

ง.

⃗ =⃗
= 30√ m/s
30

ใบกิจกรรมที่ 1
การทดลองเรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

= ⃗ sin 45
= 40 m/s

⃗ = 60√ m/s
⃗ =⃗
= 30 m/s
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1.
2.
3.
4.

ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........
ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/...........

เลขที่ .................
เลขที่ .................
เลขที่ .................
เลขที่ .................

จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งในแนวระดับและแนวดิ่ง
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1.1 รางอลูมิเนียม
1.2 แป้ นไม้
1.3 กระดาษกราฟ
1.4 ลูกกลมโลหะ
1.5 กระดาษคาร์บอน
1.6 เป้ าแผ่นโลหะ

1
1
1
1
1
1
1

ชุด
ราง
แผ่น
แผ่น
ลูก
แผ่น
แผ่น

วิธีทาการทดลอง
1. จัดตั้งอุปกรณ์
ประกอบรางอลูมิเนียมเข้ากับแป้ นไม้ดงั รู ป 1 ก. ติดกระดาษกราฟเข้ากับแป้ นไม้ ให้ดา้ นยาว
ของกระดาษกราฟอยูใ่ นแนวดิ่งและเส้นทึบในแนวดิ่งของกระดาษกราฟตรงกับปลายรางด้านล่างดังรู ป
1.1 ข. ติดกระดาษคาร์ บอนกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตรเข้ากับแผ่นโลหะที่ใช้เป็ นเป้ า โดยให้ดา้ นที่
เป็ นคาร์บอนหันหน้าออก ใช้กระดาษขาวบางๆ ปิ ดทับกระดาษคาร์ บอนอีกชั้นหนึ่ง เอากระดาษกาว
ยึดกระดาษคาร์ บอนและกระดาษขาวที่ปลายบนและปลายล่างให้ติดสนิทกับเป้ า นาเป้ าดังกล่าวไป
เกี่ยวกับแป้ นไม้ โดยให้เป้ าอยูใ่ นแนวดิ่ง และกันด้านกระดาษขาวไปทางราวอลูมิเนียมดังรู ป 1 ข.
กาหนดตาแหน่งที่จะปล่อยลูกกลมโลหะ บนรางอลูมิเนียมโดยใช้ปลายดินสอขีดทาเครื่ องหมายไว้
ทุกๆ ครั้งที่ทาการทดลองจะต้องปล่อยลูกกลมโลหะ ณ ตาแหน่งที่ทาเครื่ องหมายไว้น้ ี
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ก. ติดกระดาษคาร์บอนและกระดาษขาว
เข้ากับเป้ าโลหะแล้วเกี่ยวกับแป้ นไม้

ข. วางรางอะลูมิเนียมในแนวระดับและ
ติดกระดาษกราฟบนแป้ นไม้

รู ป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. หาเส้ นทางการเคลือ่ นที่
วางเป้ าให้ชิดปลายรางอะลูมิเนียมด้านล่าง ให้ดา้ นยาวของเป้ าทาบไปบนขอบเส้นทึบของ
กระดาษกราฟพอดี วางลูกกลมโลหะตรงตาแหน่งที่ทาเครื่ องหมายไว้เอาไม้บรรทัดกั้นลูกกลมโลหะแล้วยกไม้
บรรทัดออกอย่างเร็ วปล่อยให้ลูกกลมโลหะกลิ้งตกตามรางเข้าชนกับเป้ า จะเห็นตาแหน่งที่ลูกกลมโลหะชนกับ
เป้ าเป็ นจุดดา ทาเครื่ องหมายบนกระดาษกราฟให้ตรงกับจุดดาบนเป้ าที่เกิดจากลูกกลมโลหะกระทบ ทาการ
ทดลองซ้ าเหมือนเดิมโดยเลื่อนเป้ าให้ห่างจากปลายรางด้านล่างครั้งละ 1 เซนติเมตร จนกระทัง่ ลูกกลมโลหะไม่
กระทบเป้ า หรื อเป้ าเลยจากแป้ นไม้ออกไป จากผลการทดลองบนกระดาษกราฟ แสดงแนวการเคลื่อนที่ของลูก
กลมโลหะซึ่งเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3. เขียนกราฟ
กาหนดให้จุดบนกราฟจุดแรกซึ่ งตรงกับจุดที่ลูกกลมโลหะกระทบเป้ าเมื่อวางเป้ าชิดปลายราง
ด้านล่างเป็ นจุดกาเนิ ด ลากแกนนอนหรื อแกน x และแกนยืนหรื อแกน y จากกราฟที่วดั ได้ วัดการกระจัดใน
แนวระดับ x และการกระจัดในแนวดิ่ง y ของจุดต่างๆ พร้อมทั้งหาค่ายกกาลังสองของการกระจัดในแนวระดับ
x2 บันทึกผลการทดลองลงในตาราง เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การกระจัดในแนวดิ่ง y และกาลัง
สองของการกระจัดในแนวระดับ x2

168
บันทึกผลการทดลอง
 













กราฟ 1. แสดงแนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
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ที่
x (cm)
x (cm)

1
1
0.25

2
2
0.65

3
3
1.45

4
4
2.5

5
5
3.5

6
6
4.65

7
7
5.9

8
8
7.9

9
9
9.45

10
10
11.3

11
11
13.85

12
12
15.45

x 2 (cm2)

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

121

144

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า

x, y

และ x 2

วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองตามตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า x, y และ x 2 สามารถนามาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่า y กับ x 2 โดยให้แกน y เป็ นแกนตั้ง และแกน x 2 เป็ นแกนนอนได้ดงั นี้
y(cm)
16




14
12



10





8
6
4
2








20





40

60

80

100

120

140

x 2 (cm2)

กราฟ 2 .แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x 2
วิเคราะห์ กราฟ
จากกราฟความสัมพันธ์ จะเห็นว่า y  x2 หรื อ y = kx2 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของกราฟ
........................................................................................................................................................................
พาราโบลา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ค่ าความคลาดเคลือ่ น
ค่าความคลาดเคลื่อน อาจเกิดจาก 1. ปล่อยลูกกลมเหล็กจากระดับความสู งเท่าเดิม เพื่อต้องการ
ให้ความเร็ วขณะหลุดออกจากรางอะลูมิเนียมมีค่าเท่ากัน, 2. การเขียนจุดจากเป้ าไปลงบนกระดาษกราฟ
สามารถทาให้ตาแหน่งที่ชนเปลี่ยนไปได้
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.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. จากการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ทาให้เราทราบว่า
1. การปล่อยลูกกลมเหล็กที่ตาแหน่งเดียวกันทุกครั้งที่ทาการทดลอง เพื่อให้ความเร็ วของลูก
.................................................................................................................................................................................
กลมเหล็กหลุดจากปลายรางมีค่าเท่ากัน
.................................................................................................................................................................................
2. แนวการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็กที่ปรากฏบนกระดาษกราฟเป็ นการเคลื่อนที่วถิ ีโค้ง
.................................................................................................................................................................................
3. จากกราฟระหว่างการกระจัดในแนวดิ่งกับการกระจัดในแนวระดับยกกาลังสอง x2 ทาให้
.............................................................................................................................................
สรุ ปว่า y  x2 หรื อ y = kx2 ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ของกราฟพาราโบลา
........................................................................................................................................................................
คาถามท้ายการทดลอง
1. เพราะเหตุใดการทดลองนี้ จึงต้องปล่อยลูกกลมโลหะจากตาแหน่งเดียวกันทุกครั้ง
เพื่อต้องการให้ความเร็ วต้นขณะหลุดออกจากรางมีความเร็ วเท่ากัน
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. แนวการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะจากกระดาษกราฟบนแป้ นไม้มีลกั ษณะอย่างไร
แนวการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็กเป็ นวิถีโค้ง
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. จากกราฟระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง y กับกาลังสองของการกระจัดในแนวระดับ x2 จะสรุ ป
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์วา่ เป็ นแนวโค้งแบบใด
จากกราฟ สรุ ปว่า y  x2 หรื อ y =kx2 ซึ่งเป็ นสมการความสัมพันธ์ของกราฟพาราโบลา
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. ถ้าขว้างวัตถุออกไปด้วยความเร็ วต้น ทามุมกับแนวระดับ แนวการเคลื่อนที่จะเป็ นอย่างไร
วิถีโค้งพาราโบลา
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. ค่าความเร็ วในแนวดิ่งและแนวระดับที่ตาแหน่งต่างๆ ของโพรเจกไทล์เป็ นอย่างไร
ความเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนไปตามสนามแรงโน้มถ่วง ความเร็ วในแนวระดับคงตัว
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนศึกษาโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรตามที่กาหนด
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. ก้อนหิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับ
ด้วยความเร็ วต้น 10 เมตร/วินาที ก้อนหิ นตกถึงพื้นดินในเวลา 8
วินาที ก้อนหิ นจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด (80 m)

ux= 10 m/s

g= 10 m/s2

......................................................................................................................................................................
t=8s
Sx= ?
2. ลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งลงมาจากโต๊ะซึ่ งสู ง 1.25 เมตร ถ้าลูกบอล
ตกกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะตามแนวระดับ 4.0 m
ux =?
ความเร็ วของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใด(8 m/s)
Sy = 1.25 m
Sy = 1.25 m

g =10 m/s2
S =4m

x
......................................................................................................................................................................
3. ขว้างวัตถุจากหน้าผาสู ง 500 เมตร โดยขว้างออกไปในแนว
ระดับด้วยความเร็ วต้น 20 เมตร/วินาที นานเท่าไรก้อนหิ นจึงจะตก
ถึงพื้น และตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าไร
(10
ux= 20 m/s
s,200 m)

Sy = 1.25 m

g= 10 m/s2
t= ?
Sx= ?

......................................................................................................................................................................
uy = 45 m/s u = 75 m/s
4. ลูกกอล์ฟถูกตีดว้ ยความเร็ วต้น 75 m/s ทามุม 37กับแนว
37 ux = 60 m/s
ระดับบนดาดฟ้ าตึกสู ง 50 เมตร อยากทราบว่าลูกกอล์ฟตกห่างจาก
จุดที่ตีในแนวระดับกี่เมตร(600 m)
Sy = 50 m

Sx= ?
..............................................................................................................................................................................
ใบกิจกรรมที่ 1.3 การแก้ โจทย์ปัญหาการเคลือ่ นที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
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ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (9 คะแนน , เวลา 9 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในกรอบสี่ เหลี่ยมและเขียนตัว
แปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
u
1. ก้อนหิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกจากหน้าผาในแนวระดับด้วยความเร็ วต้น x10 เมตร/วินาที ก้อนหิ น
t
Sx
ตกถึงพื้นดินในเวลา 8 วินาที ก้อนหิ นจะตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดั
บเท่าใด
ux = 10 m/s
t =8s
Sx = ?

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

โจทย์ให้หาระยะทางในแนวระดับ (Sx)
Sx = 80 เมตร
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
จากสู ตร
Sx = uxt
ตอบ ก้อนหิ นจะตกห่างจากจุดขว้าง
..........................................................................................................................................................................
แทนค่า
Sx = (10)8
ในแนวระดับ 80 เมตร
..........................................................................................................................................................................
S
2. ลูกบอลลูกหนึ่งกลิ้งลงมาจากโต๊ะซึ่ งสู ง 1.25y เมตร ถ้าลูกบอลตกกระทบพื้นตรงจุดที่ห่างจากขอบโต๊ะ
Sx
v
ตามแนวระดับ 4.0 เมตร
ความเร็ วx ของลูกบอลขณะหลุดจากขอบโต๊ะมีค่าเท่าใด
ux = ?

Sy = 1.25 m

g = 10 m/s
Sx = 4.0 m

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

โจทย์ตอ้ งการหาค่าความเร็ วแนวระดับ ux
แทนค่า
1.25 = (0)t + (10)t
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
จากสู ตร
Sx = uxt
t = 0.5 วินาที
..........................................................................................................................................................................
เราต้องหาเวลา t ในการเคลื่อนที่ท้ งั หมด
แทนค่า t ใน Sx = uxt
ตอบ
..........................................................................................................................................................................
2
หาเวลา t จากสู ตร Sy = uyt + gt
จะได้
4 = ux(0.5)
ux = 8 m/s
..........................................................................................................................................................................
Sy
ux
3. ขว้างวัตถุจากหน้าผาสู ง 500 เมตร โดยขว้างออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ วต้น 20 เมตร/วินาที
t
Sx
นานเท่าไรก้อนหิ นจึงจะตกถึงพื้น และตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าไร
ux = 20 m/s
โจทย์กาหนด
Sy = 500 m
ux = 20 m/s
t=?
.............................................................................
2
g = 10 m/s
uy = 0 m/s
Sy = 500 m
............................................................................
Sx
หาเวลา t จากสู ตร Sy = uyt + gt2
หา ระยะ Sx จากสู ตร Sx = ux t
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
แทนค่า 500 = (0)t + (10)t2
แทนค่า
Sx = (20)10
..........................................................................................................................................................................
t = 10 s
ตอบ วัตถุตกห่างจากจุดขว้างในแนวระดับ
..........................................................................................................................................................................
ตอบ วัตถุใช้เวลา 10 วินาที จึงตกถึงพื้น
เป็ นระยะทาง 200 เมตร
2
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แบบทดสอบที่ 1 การแก้ โจทย์ ปัญหาการเคลือ่ นทีแ่ นวระดับและแนวดิ่งของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (10 คะแนน,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ และขีดเส้นใต้ ตัวแปรด้วยปากกา
แดง พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
เกณฑ์ การประเมิน (วาดภาพ 1 คะแนน วิธีทาและคาตอบละ 2 คะแนน)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ux
Sy
1. เครื่ องบินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยบินในแนวระดับ ด้วยความเร็ ว 80 m/s อยูเ่ หนื อพื้นราบ 1000 m ต้องการทิ้ง
t
Sx
ถุงยังชีพให้ผปู้ ระสบภัย จงหาเวลาที่ถุงยังชีพลอยอยูใ่ นอากาศ และระยะทางตามแนวระดับที่ถุงยังชีพเคลื่อนที่
ได้
โจทย์กาหนด
ux = 80 m/s
ux = 80 m/s
.
Sy = 1000 m
.
Sy = 1000 m
t =?
g = 10 m/s2
.
Sx = 80 m/s
uy = 0 m/s
.
2
.
หา Sx จากสู ตร Sx = uxt
.
วิธีทา หา t จากสู ตร Sy = uyt + gt
แทนค่า 1000 = (0)t + (10)t2 .
แทนค่า Sx = ( 80 ) (14.14 )
.
2
5t = 1000
.
Sx = 1131.2 m
.
t = 10√ = 14.14 s . ตอบ ถุงยังชีพเคลื่อนที่ในแนวระดับได้ .
ระยะทาง 1131.2 เมตร
ตอบ ถุงยังชีพลอยในอากาศ 14.14 วินาที
ux

2. วั.ตถุถูกข้างออกไปจากยอดตึกด้วยความเร็ วต้น 20 m/s ทามุม 30 กับแนวระดับ ขณะที่วตั ถุหลุดจากมืออยู่
Sy
t
Sx
สู งจากพื้น 400 เมตร
จงหาเวลาที่วตั ถุอยูใ่ นอากาศและระยะทางในแนวระดั
บของโพรเจกไทล์
uy = u sin 30
u = 20 m/s
โจทย์กาหนด
= 10 m/s
30 ux = u cos 30
u = 20 m/s
............................................
= 10√ m/s
Sy = 400 m
............................................
Sy = 400 m
g = 10 m/s2
............................................
Sx = ?
 = 30
............................................
หา เวลา(t)ทั้งหมด
ตอบ วัตถุลอยในอากาศ 10 วินาที
วิธีทา ..............................................................................................................................................................
2
จากสู ตร Sy = uyt + gt
..........................................................................................................................................................................
กาหนด ทิศชี้ข้ ึนมีค่า บวก คือ uy
หาระยะทางในแนวระดับ
..........................................................................................................................................................................
ทิศชี้ลงมีค่า ลบ คือ Sy และ g
จากสู ตร Sx = uxt
..........................................................................................................................................................................
แทนค่า -400 = (10)t + (-10)t2
แทนค่า Sx = (10√ )10 = 1732 m
..........................................................................................................................................................................
t2 - 2t - 80 = 0
ตอบ วัตถุเคลื่อนที่ในแนวระดับได้ 1,732 เมตร
..........................................................................................................................................................................
t = 10 วินาที
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..........................................................................................................................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
วิชาฟิ สิ กส์ 1 รหัสวิชา ว31201
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เวลา 2 ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสื บเสาะ
หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
- วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. หาการกระจัดลัพธ์ขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุซ่ ึงเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. หาความเร็ วขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุซ่ ึงเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
3. คานวณหาปริ มาณต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้เมื่อกาหนดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้
สาระสาคัญ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็ นการเคลื่อนที่ของวัตถุในวิถีโค้งพาราโบลา ทั้งนี้
ความเร็ วของวัตถุกบั การกระจัดลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยทิศของความเร็ วมีทิศขนานกันกับทิศของ
เส้นผัสความโค้ง
ทักษะ/กระบวนการ(5ทักษะ ตามธรรมชาติวชิ า)
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
คุณลักษณะ(8 ข้ อตามธรรมชาติวชิ า)
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ
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เนือ้ หาสาระ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicitation) (10 นาที)
1.1 ครู ให้นกั เรี ยนเลือกตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ยืนขึ้น แล้วให้ส่งลูกบอลโดยการโยนส่ งไปเรื่ อย ๆ
จนครบทุกคน
1.2 ครู ต้ งั คาถาม
- ลูกบอลที่โยนมีวถิ ีการเคลื่อนที่แบบใด(วิถีโค้ง)
- ความเร็ วของลูกบอลคงที่หรื อไม่(ไม่คงที่) ขนาดคงที่หรื อไม่ (ไม่คงที่ ) ทิศทางคงที่หรื อไม่
( ไม่คงที่)
- ขณะที่ลูกบอลลอยในอากาศมีแรงกระทาต่อลูกบอลหรื อไม่ถา้ มีคือแรงอะไร แรงที่มากระทา
มีทิศทางใด(มี มีแรงดึงดูดของโลกกระทา มีทิศชี้ดิ่งลงด้านล่าง) แรงที่มากระทามีขนาดคงที่หรื อไม่ (คงที่)
ดังนั้นความเร่ งคงที่หรื อไม่(อภิปราย ∑ ⃗
ซึ่ งถ้ามวลคงที่ จะทาให้ความเร่ งคงที่ a = g สรุ ปว่าในแนว
ระดับ ความเร่ งคงที่ g )
1.3 นักเรี ยนทาใบงานที่ 1 ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน ( 5 นาที)
1.4 ครู เฉลยใบงาน พิจารณาร้อยของนักเรี ยนที่ผา่ นเป็ นรายข้อ เพื่อ ทบทวนและส่ งเสริ ม
ขณะจัดกิจกรรมการเรี ยนต่อไป
2. ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) (5นาที)
2.1 นักเรี ยนทุกคนวาดรู ปวิถีการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่ได้จากการลงความเห็นของกลุ่ม แล้วตั้งคาถาม
- ขณะที่ลูกบอลลอยในอากาศ ลูกบอลมีการจะจัดคงที่หรื อไม่ อย่างไร (ไม่คงที่ เพราะวัตถุมี
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งตลอดเวลา)พิสูจน์ โดย กาหนดจุดต่าง ๆ บนวิถีโค้ง แล้วลากการจะจัดจากจุดเริ่ มต้น
- ขณะที่ลูกบอลลอยในอากาศ ลูกบอลมีความเร็ วคงที่หรื อไม่ อย่างไร( ไม่คงที่ เพราะการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว คือแนวดิ่งและแนวระดับที่เป็ น
อิสระต่อกัน แนวระดับเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงตัว แนวดิ่งความเร็ วมีขนาดเปลี่ยนไปตามแรงที่)
2.2 ครู เปิ ด คลิปวิดีโอ เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกปื น(ไฟล์ projectile 1.mov)ดังรู ปที่ 2.1
แล้วครู อธิ บายก่อนเปิ ดว่า ลูกปื นมีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
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รู ป 2.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกปื น
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
2.3 ครู ต้ งั คาถาม(ก่อนเปิ ดคลิปวิดีโอ แล้วอภิปรายเพื่อหาคาตอบหลังดูคลิปวิดีโอเสร็ จแล้ว)
- ความเร็ วแนวระดับมีขนาดเป็ นอย่างไร(คงที่)
- ขนาดของความเร็ วในแนวดิ่งเป็ นอย่างไร(เพิ่มขึ้น) ความเร็ วปลายมากกว่าความเร็ วต้น
แสดงว่าความเร่ งของวัตถุเป็ นบวกหรื อลบ(บวก)นั้นคือความเร่ งอะไร(ความเร่ งโน้มถ่วงโลก)
2.4 ความเร็ วลัพธ์ของวัตถุที่เรามองเห็นมีทิศใดและมีขนาดเท่าใด(เป็ นคาถามกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้
อยากเห็น ซึ่ งจะนาคาถามไปถามอีกครั้งหลังศึกษาในขั้นลงข้อสรุ ปผล)
3. ขั้นสารวจและค้ นหา (Exploration) (45 นาที)
3.1 ครู เปิ ดไฟล์ การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
(ไฟล์ ProjKinematics.swf ) ดังรู ป 2.2
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รู ปที่ 2.2 การทดลองเสมือนจริ งที่ การกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
3.2 ครู ต้ งั คาถาม
- ถ้าเราจะหาขนาดและทิศทาง ของการกระจัด ที่เราเห็นเป็ นเส้นสี เขียว เราต้องทราบอะไร
(การกระจัดในแนวระดับ (Sx) กับและการกระจัดในแนวดิ่ง( Sy) )
- ถ้าเราจะหาขนาดและทิศทางของความเร็ วของวัตถุ เราจะต้องทราบอะไรบ้าง (ความเร็ ว
แนวระดับ(ux)และความเร็ วในแนวดิ่ง (vx)) เนื่ องจากการกระจัดและความเร็ วเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ดงั นั้นเราต้อง
หาผลลัพธ์แบบเวกเตอร์ ซึ่ งต้องใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
3.3 ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทฤษฏีบทปี ทาโกรัส
ถ้าสามเหลี่ยม ABC เป็ นสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี ÂB เป็ นมุมฉาก ให้
และ เป็ น
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A , B และ C ตามลาดับ แล้วจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวทั้งสามของ
สามเหลี่ยมมุมฉาก คือ
A

C

B
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ทิศทางของการกระจัดหาได้จาก กฎของไซน์ (law of sine) ระบุไว้วา่ อัตราส่ วนของความยาวของ
ด้าน ที่สมนัยกับมุม α (มุมตรงข้าม) จะเท่ากับอัตราส่ วนของความยาวของด้าน ที่สมนัยกับมุม β ดังนี้
A

C
B
ถ้าพิจารณา สามเหลี่ยมมุมฉาก จะได้


ร่ วมกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ป ขนาดการกระจัดหาได้จากสู ตร | |
ทิศทางหาได้จากสู ตร

√

กับแนวระดับ

3.4 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความเร็ วของวัตถุซ่ ึ งใช้วธิ ี การเดียวกันกับการหาการกระจัดของ
วัตถุ
4. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation)
4.1 ครู เปิ ดไฟล์ การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องการเคลื่อนที่แนวดิ่งของวัตถุที่อยูใ่ นระบบที่เคลื่อนที่
ด้วยความเร็ วคงที่(ไฟล์ Projectile 6.swf) ดังรู ป 2.3 ครู อธิ บายก่อนการทดลองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
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รู ปที่ 2.3 การทดลองเสมือนจริ งเรื่ อง การเคลื่อนที่แนวดิ่งของวัตถุที่อยูใ่ นระบบที่เคลื่อนที่
ด้วยความเร็ วคงที่
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
- ครู ต้ งั คาถาม ขณะที่เรื อแล่นไปข้างหน้ามีลูกบอลหล่นจากเสากระโดงเรื อ
1. คนบนเรื อจะเห็นลูกบอลเคลื่อนที่เป็ นเช่นไร(ไม่เฉลย นักเรี ยนต้องสร้างองค์ความรู ้เอง)
2. คนที่ยนื บนฝั่งจะเห็นลูกบอลเคลื่อนที่เป็ นเช่นไร(ไม่เฉลย นักเรี ยนต้องสร้างองค์ความรู ้เอง)
- ครู กดปุ่ มเริ่ มทดลองเสมือนจริ ง ครู ต้ งั คาถามอีกครั้ง
1. คนบนเรื อจะเห็นลูกบอลเคลื่อนที่เป็ นเช่นไร(ตกลงมาแบบดิ่งอิสระ)
2. คนที่ยนื บนฝั่งจะเห็นลูกบอลเคลื่อนที่เป็ นเช่นไร(เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์)
4.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปว่าจากเหตุการณ์ที่ปรากฏ เราจะเห็นได้ชดั เจนเลยว่าการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือการเคลื่อนที่ 2 แนวที่เป็ นอิสระต่อกัน ดังนั้นการคานวณ เราต้องแยกคานวณ
4.3 ครู เปิ ดการทดลองเสมือนจริ งที่ 3 เรื่ องการกระจัดแนวราบละการกระจัดแนวดิ่งของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ (ไฟล์ AF_0410.swf) ดังรู ป 2.4 ครู อธิ บายก่อนการทดลองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
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รู ปที่ 2.4 การทดลองเสมือนจริ งเรื่ อง การกระจัดแนวราบละการกระจัดแนวดิ่งของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
(จากการทดลองเสมือนจริ ง โดยกาหนดความเร็ วต้น 50 m/s และความเร่ งโน้มถ่วงโลก g = 9.8
m/s2 เราสามารถเปลี่ยนมุมเงยได้และต้องการหาการกระจัด ณ ตาแหน่งใดในวิถีโค้งให้วางเม้าส์คอมพิวเตอร์ ไป
ตามเส้นทางการเคลื่อนที่)
4.4 ครู สุ่มเลือกตัวแทนนักเรี ยน 2 คน คือ ชาย และหญิงตั้งโจทย์ปัญหาตามเงื่อนไขโดยเลือกมุมได้
ตามต้องการ และแสดงวิธีคานวณ(การทดลองนี้กาหนด ความเร่ งโน้มถ่วง g = 9.8 m/s2) หลังจากนั้นตัวแทน
นักเรี ยน กดเริ่ มทดลอง เปรี ยบเทียบค่าที่ได้จากคานวณกับการทดลองเสมือนจริ ง และคานวณหาการกระจัด
ณ เวลาที่กาหนด
4.5 อภิปรายลงข้อสรุ ป
1. การกระจัดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหาได้จาก สู ตร
ทิศทางหาได้จากสู ตร
กับแนวระดับ
2. ความเร็ วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหาได้จาก สู ตร
ทิศทางหาได้จากสู ตร
กับแนวระดับ
5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
5.1 ครู ต้ งั คาถามว่า

| |

| |

√

√
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- ถ้าโจทย์ปัญหาถามว่า(ขว้างลูกบอลด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ในทิศทามุม 37 องศา กับ
แนวระดับ จงหาอัตราเร็ วเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที) จากคาว่าจงหาอัตราเร็ วเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที แสดงว่า
โจทย์ตอ้ งการทราบค่าอะไร โจทย์ตอ้ งการหาขนาดของความเร็ วในแนวระดับหรื อ ขนาดความเร็ วในแนวดิ่ง
หรื อเปล่าหรื อขนาดของค่าใด(ขนาดของความเร็ วลัพธ์ ณ นั้น)
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 2 การกระจัดและความเร็ วในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
5.3 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 2.1 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรู ป
หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
5.4 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 2.2 การแก้โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็ วในการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
6.1 ครู ให้นกั เรี ยนทาแผนผังมโนทัศน์(Concept Mapping) เรื่ องการกระจัดและความเร็ วของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตามใบกิจกรรมที่ 2.3
6.2 นักเรี ยนนา Concept mapping มาอภิปรายแลกเปลี่ยนและประเมินผลงานกับเพื่อน
6.3 นักเรี ยนนาผลงาน Concept mapping ที่ได้รับการประเมินจากเพื่อนแล้ว นาออกมาอภิปราย
เกี่ยวกับ Concept ของตนเอง โดยการสุ่ มจากครู
6.4 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทา แบบทดสอบที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็ วในการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (วาดภาพ 1 คะแนน วิธีทาและคาตอบละ 2 คะแนน)
7. ขั้นนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ (Extension)
7.1 ครู ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์ เกี่ยวกับการกระจัดและความเร็ วการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดย
การตั้งโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งวาดรู ปภาพประกอบ และการคานวณ ตามใบกิจกรรมที่ 2.4
7.2 นักเรี ยนแลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหา แล้วช่วยกันอภิปรายเฉลย
สื่ อการเรียนการสอน
รายการสื่ อ
1. ใบงานที่ 1 ทบทวนความรู ้พ้นื ฐาน
2. คลิปวีดีโอ เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกปื น
3. การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์
4. การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องการเคลื่อนที่แนวดิ่งของวัตถุที่อยูใ่ น
ระบบที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่

สภาพการใช้ สื่อ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม
ขั้นที่ 3 สารวจและค้นหา
ขั้นที่ 3 สารวจและค้นหา
ขั้นที่ 4 อธิ บายและลงข้อสรุ ป
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5. การทดลองเสมือนจริ งเรื่ องที่ 3 เรื่ องการกระจัดแนวราบละการ
กระจัดแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
รายการสื่ อ
6. ใบความรู้ที่ 2 การกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
7. ใบกิจกรรมที่ 2.1 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์
โดยการวาดรู ป
8. ใบกิจกรรมที่ 2.2 การแก้โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็ วของ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
9. ใบกิจกรรมที่ 2.3 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
10. แบบทดสอบที่ 2 การแก้โจทย์ปัญหาของการกระจัดและความเร็ ว
ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
11. ใบกิจกรรมที่ 2.4 สร้างสถานการณ์ วาดรู ป สร้างโจทย์ปัญหาและ
วิธีการหาคาตอบ

ขั้นที่ 4 อธิบายและลงข้อสรุ ป
สภาพการใช้ สื่อ
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 7 นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์

แหล่ งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. เว็บไซต์
- 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
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เป้ าหมาย/
ผลการเรี ยนรู ้
- วิเคราะห์และอธิบายการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เครื่ องมือวัด
1. ใบกิจกรรมที่ 2.3 ผังมโนทัศน์
( Concept Mapping)
2. แบบทดสอบที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหา
การกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์

วิธีวดั
1. ประเมิน ผังมโนทัศน์
Mapping)
2. ตรวจแบบทดสอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
( Concept

1. ผลการประเมิน
ไป

อยูใ่ นระดับดี ขึ้น

2. คะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป
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เป้ าหมาย/
ผลการเรี ยนรู ้
ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน

เครื่ องมือวัด

วิธีวดั

แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยน
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ

สังเกต การอภิปราย
การส่ งงานและ
ครู ผสู ้ อน

เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การทากิจกรรม

ผลการประเมิน
ไป
ผลการประเมิน

การสังเกตของ

อยูใ่ นระดับดี ขึ้น
อยูใ่ นระดับดี ขึ้น

ไป

กิจกรรมเสริมทักษะหรือซ่ อมเสริม
รายการ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ปรับปรุ ง – แก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน 1. ครู ควบคุมดูแลให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
2. ครู คอยเสริ มหรื อแก้ไขเมื่อการอภิปรายของนักเรี ยน
ไม่สมบูรณ์
3. ครู ช้ ีแจงข้อบกพร่ องในการทากิจกรรม
4. ครู เฉลยข้อสงสัย ที่นกั เรี ยนทาไม่ได้
5. สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นประเมินหลังเรี ยน
2. ส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน 1. ให้นกั เรี ยนทาชิ้นงานในเชิงสร้างสรรค์ 1 ชิ้นงาน

ลงชื่อ

ผูส้ อน

( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 2
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.1 จานวนนักเรี ยนที่ทาการสอน
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/4
รวม
คิดเป็ นร้อยละ

จานวนนักเรี ยน (คน)

ผ่านเกณฑ์ (คน)

ไม่ผา่ นเกณฑ์ (คน)

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่ วมของนักเรี ยน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ความเหมาะสมของ
ความเหมาะสมของสื่ อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การสอนที่ใช้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ความเหมาะสมของ
เนื้ อหา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ชั้น

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

1.2 ผลการสอน

4/1
4/2
4/3
4/4
ร้อยละ

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

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
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สาระการเรียนรู้
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ใบความรู้ ที่ 2
การกระจัดและความเร็วของวัตถุซึ่งเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
⃗
⃗ =0
⃗

⃗

⃗

⃗
⃗
⃗

1. ความเร็ววัตถุ (⃗ ) ของวัตถุทเี่ คลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์ คือ ความเร็ วลัพธ์ของ ที่ได้จากผลรวมของ
ความเร็ วในแนวระดับ( ⃗ ) กับความเร็ วในแนวดิ่ง ( ⃗ ) เช่น การหาความเร็ วขณะตกถึงพื้นจากรู ปด้านบน
นามาวาดเป็ นรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก
⃗

| |
⃗

⃗

ขนาดความเร็ ว

|⃗ |

|

|

√

ทิศทามุม

กับแนวระดับ

2. การกระจัด (⃗ ) ของวัตถุที่เคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์ คือผลรวมของการนาการกระจัดในแนวระดับ
(⃗ ) กับการกระจัดในแนวดิ่ง(⃗ ) เช่น การกระจัดของวัตถุขณะตกถึงพื้น


| |

⃗

⃗

ขนาดการกระจัด | |
⃗



ทิศทามุม

|

|

| |

√
กับแนวระดับ
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ตัวอย่าง
S
1. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นหน้าผาสู งy 400 เมตร ถ้าเข้าขว้างก้อนหิ นออกมาในแนวระดับ
ux
ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วิ
นาที (กาหนด g = 10 m/s2)บริ เวณหน้าผาจงหา
t
ก. ความเร็ วของก้อนหิ น เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
t
ข. ระยะกระจัด เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาทีนบั จากขว้าง
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
สมมติสถานการณ์ ว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที วัตถุอยูท่ ี่ตาแหน่ง A
uy = 0 m/s
ux = 20 m/s
ux = 20 m/s ซึ่ งมีค่าคงที่
g = 10 m/s2
ux = 20 m/s
t = 4 วินาที
vy
ก. โจทย์ตอ้ งการหาความเร็ ว(v) เมื่อ เวลา(t) 4 วินาที
จากสู ตร
√
หาค่า จากสู ตร
แทนค่า
เมตร/วินาที
แทนค่า

√
√
√

เมตร/วินาที

จากรู ป
เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที ก้อนหิ นมีความเร็ ว √ เมตร/วินาที
ในทิศ
กับแนวระดับ
ข. โจทย์ตอ้ งการหาระยะกระจัด( ) ของก้อนหิ นเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
ตอบ

จากสู ตร
หาค่า

√

จากสู ตร
แทนค่า
เมตร

หาค่า

จากสู ตร
แทนค่า
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เมตร
แทนค่า

√

เมตร

√

ทิศของการกระจัดทามุม
กับแนวระดับ
เขียนสมการใหม่
จาก
ดังนั้น
ตอบ การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที ทิศทามุมคว่า 45 องศา กับแนวระดับ
u

นักรักบี้เตะลูกออกไปด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ทามุม 30 องศากับแนวระดับ เมื่อ
t
เวลาผ่านไป 2 วินาที จงหาการกระจัดและความเร็ วของลูกรักบี้
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้ สมมติสถานการณ์
u = 40 m/s
ว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที
 = 30 
t =2 s
g = 10 m/s2
2.

ดังนั้น
√

( )

√

( )

1. โจทย์ตอ้ งการหากระจัด
จากสู ตร

เมื่อเวลาผ่านไป 2วินาที เราสามารถหาขนาดการกระจัด
√

หา การกระจัดในแนวระดับ จากสู ตร
แทนค่า
หา การกระจัดแนวดิ่ง

√

จากสู ตร
แทนค่า

แทนค่าในสมการ

√

จะได้

√

√

√
√
√
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ทิศทางของการกระจัดหาได้
จากสู ตร
แทนค่า

√

√
√

การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที มีขนาดเท่ากับ √
และ
√
มีทิศ
องศา กับแนวระดับ
2. โจทย์ตอ้ งการหาความเร็ ว เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที เราสามารถขนาดความเร็ วหาได้จาก
จากสู ตร
√
ดังนั้น เราต้องทราบ ความเร็ วแนวระดับ และความเร็ วในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป
2 วินาที
ความเร็ วในแนวระดับ มีค่าคงตัว
ตอบ

√

( )

√

ความเร็ วในแนวดิ่ง จากสู ตร
แทนค่า
ซึ่ งสรุ ปได้วา่ เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกรักบี้ ลอยขึ้นไปถึงตาแหน่งสู งสุ ดพอดี
(ความเร็ วของวัตถุมีค่าเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ) หรื อ
แทนค่า
√
√

√
√

ทิศทางของเร็ ว คือทิศขนานแนวระดับ
ตอบ ความเร็ วเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที มีขนาดเท่ากับ √
และมีทิศขนานกับระดับ
ฟิสิกส์กับธรรมะ
ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมีโพรงหินตรงบริเวณริมทางเดิน ใครผ่านไปผ่านมาเอามือล้วงเข้าไป
ในโพรง โดยไม่รู้เลยว่าจะล้วงเข้าไปทาไมแต่พอล้วงเข้าไปแล้วจะเห็นว่า "บางคนบอกเออโพรงมันลึก
บางคนบอกเออโพรงมันตื้น" สรุปว่าโพรงลึกหรือโพรงตื้น(โทษแต่สิ่งอื่น ไม่เคยมองดูตัวเองว่าแขนสั้นหรือ
แขนยาว)
หลวงปู่ชา สุภัทโท
การเรียนฟิสิกส์ เราก็โทษว่ามันยาก แต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราให้เวลากับการเรียนรู้มากพอหรือยัง
เอาแต่โทษว่ายากและไม่เคยศึกษามันเลย ทั้งที่ฟิสิกส์อยู่ในชีวิตประจาวันมากที่สุด ฟิสิกส์คือวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ(ธรรมะ) ดังนั้นฟิสิกส์ก็คือการศึกษาธรรมะนั้นเอง
สกล กาศักดิ์
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สื่อนวัตกรรม
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สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. คลิปวิดีโอ เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกปื น(ไฟล์ projectile 1.mov)

รู ป 2.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของลูกปื น
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
2. การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (ไฟล์ ProjKinematics.swf )

รู ปที่ 2.2 การทดลองเสมือนจริ งที่ การกระจัดของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
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3. การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องการเคลื่อนที่แนวดิ่งของวัตถุที่อยูใ่ นระบบที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่
(ไฟล์ Projectile 6.swf)

รู ปที่ 2.3 การทดลองเสมือนจริ งเรื่ อง การเคลื่อนที่แนวดิ่งของวัตถุที่อยูใ่ นระบบที่เคลื่อนที่
ด้วยความเร็ วคงที่
ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
4. การทดลองเสมือนจริ งที่ 3 เรื่ องการกระจัดแนวราบและการกระจัดแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
(ไฟล์ AF_0410.swf)

รู ปที่ 2.4 การทดลองเสมือนจริ งเรื่ อง การกระจัดแนวราบและการกระจัดแนวดิ่งของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
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ที่มา : http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?ani=30&cat=physics
ใบงานที่ 2 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 4 คะแนน,เวลา 5 นาที)

ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. จงเติมคาในช่ องว่าง
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อม ๆ กัน คือ
1.1 การเคลื่อนที่แนวระดับ เป็ นการเคลื่อนที่ ที่มีแรงลัพธ์มีค่า..............................................................
จึงทาให้ความเร็ วในแนวระดับมีค่า..................................................................................................
1.2 การเคลื่อนที่แนวดิ่ง เป็ นการเคลื่อนที่ ที่มีแรงลัพธ์มีค่า....................................................................
จึงทาให้ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่า.......................................................................................................
1.3 การเคลื่อนในแนวดิ่งและแนวระดับใช้ปริ มาณ......................................ร่ วมกัน
2. ทบทวนการเวกเตอร์ ลพั ธ์
2.1 ให้วาดรู ปเวกเตอร์ลพั ธ์ ⃗ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพั ธ์ | ⃗ |
ก.
ข.

= 45 m/s

20 m/s

⃗ = 30 m/s

2.2 จงบอกทิศของแรงลัพธ์
ก.

⃗

= 45 m/s

ข.



⃗

⃗


⃗

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

ตอบ ทามุม
ค.

...........กับแนว..............



ตอบ ซึ่งทามุม

...............กับแนว..............

⃗

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

ตอบ ซึ่งทามุม

...............กับแนว..............
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที)

คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนศึกษาโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรตามที่กาหนด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 หิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวราบจากหน้าผาซึ่ งสู ง
20 เมตร ก้อนหิ นตกกระทบพื้นดินทามุม 45 กับพื้น ถามว่า
ความเร็ วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหิ นมีค่าเท่าไร

................................................................................................................................................................
2. ลูกปิ งปองกระเด็นทามุมเงย 30๐ กับแนวระดับจากขอบโต๊ะ
ซึ่งสู ง 1 เมตร ด้วยอัตราเร็ ว 4 เมตร/วินาที จงหาอัตราเร็ วของ
ลูกปิ งปอง ขณะที่อยูส่ ู งจากพื้น 0.55 เมตร

................................................................................................................................................................
3. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไป
ในอากาศ ด้วยความเร็ วต้น40 เมตรต่อวินาทีในทิศทามุม 53
กับแนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที วัตถุมี
ความเร็ วเท่าใด

................................................................................................................................................................
4. ปื นใหญ่ถูกยิงจากพื้นราบ ด้วยความเร็ วต้น 600 เมตรต่อวินาที
ในทิศทามุม 37 องศากับแนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อเวลา
ผ่านไป 30 วินาที ลูกปื นมีขนาดการกระจัดเท่าใด

................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 การแก้ โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (6 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขีดเส้นใต้ตวั แปรด้วยปากกาแดง
พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 หิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวราบจากหน้าผาซึ่ งสู ง 20 เมตร ก้อนหิ นตกกระทบพื้นดินทามุม 45
กับพื้น ถามว่าความเร็ วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหิ นมีค่าเท่าไร
โจทย์กาหนด
............................... .........................
............................... .........................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. ลูกปิ งปองกระเด็นทามุมเงย 30๐ กับแนวระดับจากขอบโต๊ะซึ่ งสู ง 1 เมตร ด้วยอัตราเร็ ว 4 เมตร/วินาที จงหา
อัตราเร็ วของลูกปิ งปอง ขณะที่อยูส่ ู งจากพื้น 0.55 เมตร
โจทย์กาหนด
............................... .........................
............................... .........................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ด้วยความเร็ วต้น 40 เมตรต่อวินาทีใน
ทิศทามุม 53 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที วัตถุมีความเร็ วเท่าใด
โจทย์กาหนด
............................... .........................
............................... .........................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 2 การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (8 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขีดเส้นใต้ตวั แปรด้วยปากกาแดง
พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
1. ก้อนหิ นถูกขว้างไปด้วยความเร็ วต้น 20√ เมตร/วินาทีในทิศทามุม 60 องศา กับแนวระดับอยากทราบว่า
ขณะที่กอ้ นหิ นขึ้นไปได้สูงสุ ดก้อนหิ นมีการกระจัดเท่าใด

2. ขว้างก้อนหิ นออกไปทามุม 30 องศากับแนวระดับ ด้วยอัตราเร็ ว 50 เมตรต่อวินาที กาหนดให้ g = 10 m/s2
ก. จงหา อัตราเร็ วเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที
ข. จงหาขนาดของการกระจัด เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
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ใบกิจกรรมที่ 2.3 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
องค์ ความรู้ เรื่อง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

เจ้าของผลงานชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
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แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 2.3 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
องค์ ความรู้ เรื่อง การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ..........................................................………………….. ชั้น ม. 4 /......…. ……….เลขที่............….
ผลการเรียนรู้
คาสั่ ง

วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่เกี่ยวกับ การกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
เป็ นแผนผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping )

องค์ ความรู้
เกีย่ วข้ อง
ให้ งาน
กาหนดส่ ง
ส่ งงาน

เรื่ องการกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ในหัวข้อเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วันที่………………………………………………………………………………
วันที่………………………………………………………………………………
วันที่……………………………..…………ลงชื่อ………………………………ผูส้ ่ ง
ลงชื่อ………………………………ผูร้ ับ
( นายสกล กาศักดิ์)
น้ าหนักคะแนน
5 4 3 2 1

ลาดับ

รายการ

1

ความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ

2

ความสัมพันธ์ กับชีวติ ประจาวัน

3

รู ปแบบ สามารถนาไปเป็ นแบบอย่างได้

4

ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

5

ความสะอาด เรี ยบร้อย

หมายเหตุ

รวม
5 = ดีมากที่สุด

4 = ดีมาก

3 = ดี

2 = พอใช้

1 = ควรปรับปรุ ง

ผู้ประเมิน ลงชื่อ………………………ชั้น ...….เลขที่……
วันที่……………………………
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ใบกิจกรรมที่ 2.4 สร้ างสถานการณ์ วาดรู ป สร้ างโจทย์ ปัญหาและวิธีการหาคาตอบ
เจ้าของผลงานชื่ อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์ การหาการกระจัดและความเร็ วของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โจทย์ ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

วิธีทา โจทย์กาหนด

โจทย์ตอ้ งการทราบ
จากสู ตร

ตอบ............................................
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เฉลยแนวคาตอบ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
และแนวการรายงานกิจกรรมการทดลอง
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ใบงานที่ 2 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 4 คะแนน,เวลา 5 นาที)
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. จงเติมคาในช่ องว่าง
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อม ๆ กัน คือ
ศูนย์
1.1 การเคลื่อนที่แนวระดับ เป็ นการเคลื่อนที่ ที่มีแรงลัพธ์มีค่า..............................................................
คงที่
จึงทาให้ความเร็ วในแนวระดับมีค่า..................................................................................................
∑
1.2 การเคลื่อนที่แนวดิ่ง เป็ นการเคลื่อนที่ ที่มีแรงลัพธ์มีค่า....................................................................
จึงทาให้ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่าขึ้นอยูก่ บั ความเร่ ง...........................................................................
เวลา t
1.3 การเคลื่อนในแนวดิ่งและแนวระดับใช้ปริ มาณ......................................ร่ วมกัน
2. ทบทวนการเวกเตอร์ ลพั ธ์
2.1 ให้วาดรู ปเวกเตอร์ลพั ธ์ ⃗ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพั ธ์ | ⃗ |
ก.
ข.

= 45 m/s

20 m/s

⃗

⃗
⃗ = 30 m/s
จาก

| ⃗ |= √| |

⃗

| |
......................................................
แทนค่า | ⃗ |= √
= 10√
......................................................
2.2 จงบอกทิศของแรงลัพธ์
ก.



⃗

จาก
| ⃗ |= √| |
|⃗ |
................................................................
แทนค่า | ⃗ |= √
= 45√
................................................................

ข.
⃗

⃗

= 45 m/s


⃗

..............
ระดับ
...........กับแนว..............

ตอบ ทามุม
ค.


ตอบ ซึ่งทามุม

⃗

...................
ระดับ
...............กับแนว..............

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

ตอบ ซึ่งทามุม

แนวระดับ
...............กับแนว..............
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (4 คะแนน ,เวลา 4 นาที)

คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนศึกษาโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรตามที่กาหนด
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 หิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวราบจากหน้าผาซึ่ งสู ง
20 เมตร ก้อนหิ นตกกระทบพื้นดินทามุม 45 กับพื้น ถามว่า
ความเร็ วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหิ นมีค่าเท่าไร

u=?
Sy = 20 m

ux
45

................................................................................................................................................................
2. ลูกปิ งปองกระเด็นทามุมเงย 30๐ กับแนวระดับจากขอบโต๊ะ
u =4 m/s
ซึ่งสู ง 1 เมตร ด้วยอัตราเร็ ว 4 เมตร/วินาที จงหาอัตราเร็ วของ ลูก
30
ปิ งปอง ขณะที่อยูส่ ู งจากพื้น 0.55 เมตร
Sy =1.0 m

1.0 m

| |=?
0.55 m

................................................................................................................................................................
3. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไป
ในอากาศ ด้วยความเร็ วต้น40 เมตรต่อวินาทีในทิศทามุม 53 กับ
=?
แนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที
วัตถุมี
u= 40 m/s
ความเร็ วเท่าใด
53
t=3s

................................................................................................................................................................
4. ปื นใหญ่ถูกยิงจากพื้นราบ ด้วยความเร็ วต้น 600 เมตรต่อวินาที
ในทิศทามุม 37 องศากับแนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อเวลา ผ่าน
u= 600 m/s
ไป 30 วินาที ลูกปื นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
37

=?

................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 การแก้ โจทย์ปัญหาการกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นที่แบบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (6 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขีดเส้นใต้ตวั แปรด้วยปากกาแดง
พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sy

1 หิ นก้อนหนึ่งถูกขว้างออกไปในแนวราบจากหน้าผาซึ่งสู ง 20 เมตร ก้อนหิ นตกกระทบพื้นดินทามุม 45
ux
กับพื้น ถามว่าความเร็ วต้นที่ใช้ขว้างก้อนหิ นมีค่าเท่าไร(20 m)
ux
โจทย์กาหนด
20 m
Sy = 20 m
,  = 45 องศา
...............................
.........................
45
g = 10 m/s2
...............................
.........................
หา vy จากสู ตร
วิธีทา เมื่อทิศของความเร็ วกระทามุม
.................................................................................................................................................................................
แทนค่า
มุม  = 45 องศา กับพื้น
.................................................................................................................................................................................
ตอบ ความเร็ วต้น ux =vy = 20 m/s
แสดงว่า ux = vy
.................................................................................................................................................................................
2. ลูกปิ งปองกระเด็นทามุมเงย 30๐ กับแนวระดับจากขอบโต๊ะซึ่งสู ง 1 เมตร ด้วยอัตราเร็ ว 4 เมตร/วินาที จงหา
อัตราเร็ วของลูกปิ งปอง ขณะที่อยูส่ ู งจากพื้น 0.55 เมตร(5 m/s)
uy = 2 m/s
30 ux = 2√ m/s
Sy = 0.45 m

ux = 2√ m/s
vy =?

v

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

โจทย์ตอ้ งหาขนาดของความเร็ วที่ระดับความสู ง
แทนค่า
.................................................................................................................................................................................
√
จากพื้น 0.55 เมตรจากสู ตร
√
.................................................................................................................................................................................
หา vy จากสู ตร
√ √
แทนในสู ตร
= 5 m/s
√
.................................................................................................................................................................................
3. ชายคนหนึ่งยืนอยูบ่ นพื้นสนามราบ เขาขว้างลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ด้วยความเร็ วต้น 40 เมตรต่อวินาทีใน
ทิศทามุม 53 องศา กับแนวระดั
v บ vอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที วัตถุมีความเร็ วเท่าใด
y

uy = u sin 53
53 ux =u cos 53

โจทย์กาหนด
u...............................
= 40 เมตรต่อ วินาที .........................
= 53 องศา
t...............................
= 3 วินาที
.........................

จากสู ตร
√
จากโจทย์ ux = 24 m/s , uy = 32 m/s
.................................................................................................................................................................................
แทนค่า
=√ m/s
√
หา vy จากสู ตร vy = u y +gt
.................................................................................................................................................................................
ทิศทามุม
แทนค่า vy = 32 +(-10)(3) = 2 m
.................................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 2 การกระจัดและความเร็วของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (8 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขีดเส้นใต้ตวั แปรด้วยปากกาแดง
พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
1. ก้อนหิ นถูกขว้างไปด้วยความเร็ วต้น 20√ เมตร/วินาทีในทิศทามุม 60 องศา กับแนวระดับอยากทราบว่า
ขณะที่กอ้ นหิ นขึ้นไปได้สูงสุ ดก้อนหิ นมีการกระจัดเท่าใด
(68.74 m)

uy = 30 m/s
S
Sy
60
ux = 10√ m/s
โจทย์ให้หาการกระจัด S จากสู ตร

หา
จากสู ตร Sx = uxt
ต้องหา เวลาt จากสู ตร vy = uy + gt
แทนค่า
0 = 30+ (-10)t , t = 3 s
นาเวลา t ไปแทนในสมการ Sx = uxt
จะได้ Sx = (10√ )3 =30√ m
แทนค่าจะได้

√

√

ตอบ การกระจัดขนาด

หา Sy จากสู ตร

√

68.74 m

√
มีทิศทามุม
แทนค่า
= 45 เมตร
2. ขว้างก้อนหิ นออกไปทามุม 30 องศากับแนวระดับ ด้วยอัตราเร็ ว 50 เมตรต่อวินาที กาหนดให้ g = 10 m/s2
ก. จงหา อัตราเร็ วเมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที
(43.59 m/s)
ข. จงหาขนาดของการกระจัด เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที
(174.35
m)

u = 50 m/s
30
จากโจทย์ u x = 25√ m/s ,uy = 25 m/s
ก. หา อัตราเร็ ว
√
ดังนั้นต้องหาความเร็ ว เมื่อเวลา t = 2 s
จากสู ตร vy = uy + gt
แทนค่า vy = 25+ (-10)2 = 5 m/s
แทนค่า จะได้

√

√

= 43.59 m/s
ตอบ อัตราเร็ วเมื่อวินาที 2 มีค่าเท่ากับ43.59 m/s

ข. หา ขนาดของการกระจัด
√
หา Sx จากสู ตร Sx = uxt = 25√ (4) =100√ m
หา Sy จากสู ตร Sy = uyt + gt2
แทนค่า Sy = 25(4) + (-10)(4)2 =100-80
= 20 m
√
แทนค่า
= 174.35 m
√
ตอบ เมื่อสิ้ นวินาทีที่ 4 ก้อนหิ นมีขนาดการกระจัด
174.35 เมตร
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แผนการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง วัตถุที่มีความเร็วต้ นทามุมกับแนวระดับ
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
วิชาฟิ สิ กส์ 1 รหัสวิชา ว31201
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง วัตถุทมี่ ีความเร็วต้ นทามุมกับแนวระดับ
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553
เวลา 2 ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
สื บเสาะ หาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้
- วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิบายความหมายของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
2. ทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็ วต้นกระทามุมกับแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์
3. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดยพิจารณาจากการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่ งคงตัวและการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ วคงตัว
สาระสาคัญ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็ นการเคลื่อนที่วตั ถุมีแรงกระทาคงที่ ภายใต้
ความเร่ งคงที่ ในกรณี ที่วตั ถุมีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับการเคลื่อนที่จะเป็ นการเคลื่อนที่วถิ ีโค้งพาราโบลา
เต็มรู ป โดยที่ระดับความสู งเดียวกัน อัตราเร็ วของวัตถุมีความเร็ วเท่ากัน และ ณ ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วของ
วัตถุเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ
ทักษะ/กระบวนการ(5ทักษะ ตามธรรมชาติวชิ า)
การจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร การทดลอง และ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุ ป
คุณลักษณะ(8 ข้ อตามธรรมชาติวชิ า)
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ
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เนือ้ หาสาระ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็ วต้นกระทามุมกับแนวระดับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicitation) (10 นาที)
1.1 ครู ต้ งั คาถาม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ที่มีค่าอะไรคงที่บา้ ง(ความเร่ งใน
แนวดิ่ง, แรง, ความเร็ วในแนวระดับ)ให้นกั เรี ยนคนที่ตอบถูกยืนขึ้น ครู ให้รางวัลเป็ นลูกอมส่ งลูกอมแบบ
โพรเจกไทล์ให้นกั เรี ยนรับให้ได้ ครู ถามนักเรี ยนว่าการที่ลูกอมเคลื่อนที่ไปได้ใกล้หรื อไกลขึ้นอยูก่ บั อะไร
(ไม่เฉลยตาตอบจนกว่าจะค้นหาคาตอบจากการทากิจกรรม)
1.2 นักเรี ยนทาใบงานที่ 3 ตรวจสอบความรู ้พ้นื ฐาน(5 นาที)
1.3 ครู เฉลยใบงาน พิจารณาร้อยละของนักเรี ยนที่ผา่ นเป็ นรายข้อ เพื่อ ทบทวนและส่ งเสริ ม ขณะจัด
กิจกรรมการเรี ยนต่อไป
2. ขั้นสร้ างความสนใจ (Engagement) (5นาที)
2.1 ครู เปิ ดคลิปวิดีโอที่ 1 การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก (ไฟล์ Hoffa bests Nelson in shot put.flv) ดังรู ปที่ 1
และคลิปวิดีโอที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟ (ไฟล์ Million Dollar hole in one.flv) ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 คลิปวิดีโอการแข่งขันทุม่ น้ าหนัก
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=yvw8WtSKmZw
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รู ปที่ 2 คลิปวิดีโอการแข่งขันกอล์ฟ
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=G1aWk9Y9cMA
ครู ต้ งั คาถาม
- ลูกทุ่มน้ าหนักจะตกใกล้หรื อไกลขึ้นกับปริ มาณใด(ตอบตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน โดยไม่บอกคาตอบโดยตรง)
- ทาไมนักทุ่มน้ าหนักจึงต้องหมุนตัวก่อนทุ่ม(กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม)
- ทิศทางของลูกกอล์ฟขณะเริ่ มเคลื่อนที่ข้ ึนกับอยูก่ บั ปริ มาณใด (ทิศของแรง)
- ทาไมลูกกอล์ฟผิวถึงไม่เรี ยบเหมือนลูกทุ่มน้ าหนัก(ถ้าผิวเรี ยบ ลูกกอล์ฟจะตกลงพื้น
ในระยะใกล้เพราะมีแรงต้านอากาศมาปะทะ แต่ถา้ ผิวไม่เรี ยบลูกกอล์ฟจะตกลงพื้นได้ระยะทางไกลกว่า)
2.2 การแข่งขันทุ่มน้ าหนักแพ้ชนะเอาอะไรมาเป็ นเกณฑ์ (ตาแหน่งที่ตก ใครไกลกว่าคนนั้นชนะ)
แล้วนักกีฬาต้องทาอย่างไรเพื่อให้ลูกน้ าหนักซึ่ งหนัก 4.5 kg เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด (ตอบตามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน โดยไม่บอกคาตอบ) และการกระจัดแนวระดับกับการกระจัดสู งสุ ดในแนวดิ่งความสัมพันธ์กนั
อย่างไร (ตอบตามความคิดเห็น ของนักเรี ยน โดยไม่บอกคาตอบ) ปริ มาณใดบ้างที่มีผลต่อทาให้ลูกทุ่มน้ าหนัก
ตกใกล้หรื อไกล(ความเร็ วต้น เวลาที่ลอยในอากาศ และทิศของความเร็ วต้นที่ทามุมกับแนวระดับ)
2.3 ครู
ตั้งคาถาม นักเรี ยนคิดว่าความกว้างของมุมมีความสัมพันธ์กบั ระยะที่วตั ถุเคลื่อนที่หรื อไม่ ใครคิดว่ามุมมาก
วัตถุเคลื่อนได้ไกลกว่ามุมน้อย ให้นกั เรี ยนยกมือ ,ใครคิดว่ามุมน้อยวัตถุเคลื่อนได้ไกลกว่ามุมมาก ให้นกั เรี ยนยก
มือ,ใครคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น
2.4 ครู ต้ งั คาถาม ถ้าเราจะศึกษาความสัมพันธ์ เราต้องออกแบบการทดลองอย่างไร (อัตราเร็ วต้นเท่ากัน
(เครื่ องยิงเครื่ องเดียวกัน),วัตถุเดียวกัน ,เครื่ องยิงต้องปรับองศาได้) ดังนั้นเรามาค้นหาคาตอบกัน โดยทากิจกรรม
ยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด โดยควบคุมความเร็ วต้นให้คงที่

212
3. ขั้นสารวจและค้ นหา (Exploration)
3.1 ครู อธิ บายก่อนการทากิจกรรมเน้นย้าว่าตรงปากกระบอกเครื่ องยิงต้องวางตัวแนวเดียวกับขอบโต๊ะ
และก่อนยิงทุกครั้งให้นาลูกกลมเหล็กแช่น้ าก่อน เพราะน้ าจะช่วยให้เห็นตาแหน่งที่ตก ตามใบกิจกรรมที่ 3.1
การทดลองเรื่ อง ยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด
3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มลงมือทากิจกรรมที่ 3.1 การทดลองเรื่ อง ยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด
3.3 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนาเสนอผลการทดลอง กลุ่มละ 3 นาที
4. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation)
4.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายผลการทดลอง ว่าเหมือนหรื อแตกต่างจากผลการทดลองของ
เพื่อน จนได้ขอ้ สรุ ปว่า จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะที่ตกกับมุมเงย สรุ ปได้ดงั นี้
สรุ ป
ระยะที่ตก
1. พอเพิ่มมุมเงยจาก 25วัตถุจะตกไกลขึ้นจนถึง
มุมเงย 45วัตถุเคลื่อนที่ตกได้ไกลที่สุด หลังเพิ่ม
มุมอีกวัตถุจะตกใกล้เข้ามาเรื่ อย ๆ
มุมเงย
2. มีมุมบางมุมหลายคู่ที่ตกตรงตาแหน่งใกล้เคียง
เช่น มุมเงย 30 กับ มุมเงย 60 เป็ นต้น
4.2 ครู เปิ ดไฟล์การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(ไฟล์ Projectile4.swf )
ดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เต็มรู ป
ที่มา : http://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion
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4.3 ครู ต้ งั คาถาม
- จากคาถามเดิม เพราะเหตุใดวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ จึงจะตกได้ไกลที่สุดในแนว
ระดับ (ตอบตามความคิดนักเรี ยน)
4.4 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
1. ถ้าเปรี ยบเทียบอัตราเร็ ว ให้กาหนดค่ามุมเดียวกันแต่เปลี่ยนอัตราเร็ ว (การกระจัดในแนว
ระดับแปรผันตรงกันอัตราความเร็ ว ถ้ามุมเท่ากัน)
2. ถ้าเปรี ยบเทียบมุมเงย ให้กาหนดอัตราเร็ วเดียวกันแต่เปลี่ยนมุมเงย และศึกษาว่ามุมคูใ่ ดบ้าง
ที่อตั ราเร็ วเท่ากันแต่คนละมุมแล้วตกที่เดียวกัน(มุม 2 มุม ที่รวมกันแล้วได้ 90 องศา จะทาให้วตั ถุตกที่เดียวกัน
)
3. ถ้าเปรี ยบเทียบมวล ให้กาหนด ขนาดความเร็ วกับมุมเงยเป็ นค่าเดียวกัน(มวลไม่มีผลต่อการ
เคลื่อนที่ ภายใต้มุมเงยเดียวกัน กับอัตราเร็ วเดียวกัน)
4. วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด ถ้าความเร็ วต้นทามุม 45 กับแนวระดับ ภายใต้ อากาศไม่มี
แรงต้าน
5. การที่วตั ถุจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะใกล้หรื อไกลขึ้นอยูก่ บั อัตราเร็ วต้ นกับทิศของความเร็ วที่
กระต่ อแนวระดับ ซึ่งถ้าแยกคิด แนวดิ่งวัตถุต้องลอยในอากาศนานที่สุด แนวระดับ วัตถุต้องมีความเร็ วในแนว
ระดับมากที่สุด
5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
5.1 ครู ต้ งั คาถามว่า เราจะเอาเหตุผลอะไรมาอธิ บาย ตามคาสรุ ปข้างต้น(หาคาตอบจากใบความรู้)
5.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู ้ที่ 3 วัตถุที่มีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
5.3 ครู เปิ ดไฟล์การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องความเร็ วที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
(ไฟล์ AF_0407.swf) ดังรู ปที่ 4 การทดลองนี้ เราสามารถกาหนดความเร็ วต้นได้ต้ งั แต่ 10 - 52 m/s และปรับมุม
เงยได้ 0-90 องศา
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รู ปที่ 4 การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 ความเร็ วที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/
5.4 ครู ต้ งั คาถาม
- ถ้าเรากาหนดอัตราเร็ ว 50 m/s มุมเงย 30 องศา ถ้ากาหนดความเร่ งโน้มถ่วงโลก g = 10
m/s2 อยากทราบว่า 1)วัตถุลอยอยูใ่ นอากาศนานเท่าใด(5.10 s), 2)วัตถุเคลื่อนที่ได้สูงสุ ดกี่เมตร(220.83 m) ,
3) วัตถุเคลื่อนที่ตกห่างจากจุดยิงกี่เมตร(32.54 m) ครู ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดให้คะแนนเป็ นกลุ่ม คาตอบ
ละ 1 คะแนน ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลยโดยการเปิ ดการทดลองเสมือนจริ ง ทาให้เราทราบเวลา
ทั้งหมด ส่ วนข้อ 2) กับข้อ 3) ใช้การคานวณ
- ณ ตาแหน่งสู งสุ ดความเร็ วของวัตถุเป็ นอย่างไร(จากการทดลองเสมือนจริ ง ความเร็ วใน
แนวดิ่งมีขนาดสั้นลง และเป็ น ศูนย์เมื่ออยูม่ ารตาแหน่งสู งสุ ด ดังนั้น ณ ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วของวัตถุ มีค่า
เท่ากับความเร็ วในแนวระดับ)
- ที่ระดับความสู งเดียวกัน ขนาดของความเร็ วในแนวดิ่ง (อัตราเร็ วในแนวดิ่งแต่ทิศทางตรงกัน
ข้าม) ดังนั้น นักเรี ยนคิดว่า ขนาดความเร็ วลัพธ์ จะคงที่หรื อไม่ (คงที่)
5.5 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 3.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรู ป
หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
5.6 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทาใบกิจกรรมที่ 3.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่ง
หลังจากนั้น ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเฉลย
6. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
6.1 ครู ให้นกั เรี ยนทาแผนผังมโนทัศน์(Concept Mapping) เรื่ อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็ วต้น
ทามุมกับแนวระดับ ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตามใบกิจกรรมที่ 3.4
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6.2 นักเรี ยนนา Concept mapping มาอภิปรายแลกเปลี่ยนและประเมินผลงานกับเพื่อน
6.3 นักเรี ยนนาผลงาน Concept mapping ที่ได้รับการประเมินจากเพื่อนแล้ว นาออกมาอภิปราย
เกี่ยวกับ Concept ของตนเอง โดยการสุ่ มจากครู
6.4 นักเรี ยนแต่ละคนลงมือทา แบบทดสอบที่ 3 การแก้โจทย์ปัญหาของ วัตถุที่มีความเร็ วต้นกระทามุม
กับแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(วาดภาพ 1 คะแนน วิธีทาและคาตอบละ 2 คะแนน)
7. ขั้นนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ (Extension)
7.1 ครู ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับ
ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตามใบกิจกรรมที่ 3.5
7.2 นักเรี ยนแลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหากันภายในกลุ่ม แล้วช่วยกันอภิปรายเฉลย
สื่ อการเรียนการสอน
รายการสื่ อ
1. ใบงานที่ 3 ทบทวนความรู ้พ้นื ฐาน
2. คลิปวิดีโอที่ 1 การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก
3. คลิปวิดีโอที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟ
4. ใบกิจกรรมที่ 3.1 การทดลองเรื่ อง ยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด
5. การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
6. การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องความเร็ วที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
7. ใบความรู้ ที่ 3 การเคลื่อนที่แนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์
8. ใบกิจกรรมที่ 3.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์โดยการวาดรู ป
9. ใบกิจกรรมที่ 3.3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
10. ใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
11. แบบทดสอบที่ 3 การแก้โจทย์ปัญหาการเคลื่อนที่แนวระดับและ
แนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
12. ใบกิจกรรมที่ 3.5 สร้างสถานการณ์ วาดรู ป สร้างโจทย์ปัญหาและ
วิธีการหาคาตอบ

สภาพการใช้ สื่อ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความสนใจ
ขั้นที่ 3 สารวจและค้นหา
ขั้นที่ 4 อธิ บายและลงข้อสรุ ป
ขั้นที่ 5 ขยายความรู้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 5 ขยายความรู ้
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 6 ประเมินผล
ขั้นที่ 7 นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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แหล่ งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. เว็บไซต์
- 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
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เป้ าหมาย/
ผลการเรี ยนรู ้
- วิเคราะห์และอธิบายการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยน

เครื่ องมือวัด

วิธีวดั

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. ใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์
( Concept Mapping)
2. แบบทดสอบที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหา
ของวัตถุที่มีความเร็ วทามุมกับแนวระดับ
ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
แบบประเมินทักษะกระบวนการ

1. ประเมิน ผังมโนทัศน์
Mapping)

( Concept

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยน
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
8. มีจิตสาธารณะ

การส่ งงานและการสังเกตของครู ผสู ้ อน

1. ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ขึ้นไป
2. คะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2. ตรวจแบบทดสอบ
สังเกต การอภิปราย

การทากิจกรรม

ผลการประเมิน
ไป
ผลการประเมิน
ขึ้นไป

อยูใ่ นระดับดี ขึ้น
อยูใ่ นระดับดี
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กิจกรรมเสริมทักษะหรือซ่ อมเสริม
รายการ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ปรับปรุ ง – แก้ไขข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน 1. ครู ควบคุมดูแลให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
2. ครู คอยเสริ มหรื อแก้ไขเมื่อการอภิปรายของนักเรี ยน
ไม่สมบูรณ์
3. ครู ช้ ีแจงข้อบกพร่ องในการทากิจกรรม
4. ครู เฉลยข้อสงสัย ที่นกั เรี ยนทาไม่ได้
5. สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่ไม่ผา่ นประเมินหลังเรี ยน
2. ส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน 1. ให้นกั เรี ยนทาชิ้นงานในเชิงสร้างสรรค์ 1 ชิ้นงาน

ลงชื่อ

ผูส้ อน

( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
......./......../........
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 3
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.1 จานวนนักเรี ยนที่ทาการสอน
ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/3
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/4
รวม
คิดเป็ นร้อยละ

จานวนนักเรี ยน (คน)

ผ่านเกณฑ์ (คน)

ไม่ผา่ นเกณฑ์ (คน)

พฤติกรรม/การมีส่วน
ร่ วมของนักเรี ยน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

ความเหมาะสมของ
ความเหมาะสมของสื่ อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การสอนที่ใช้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้

ความเหมาะสมของ
เนื้ อหา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

ชั้น

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุ ง

1.2 ผลการสอน

4/1
4/2
4/3
4/4
ร้อยละ

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

ลงชื่อ...........................................ผู้สอน
( นายสกล กาศักดิ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
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สาระการเรียนรู้
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ใบความรู้ ที่ 3
วัตถุทมี่ คี วามเร็วต้ นทามุมกับแนวระดับของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์

การยิงโพรเจคไทล์จากพื้นสู่ พ้นื
จะเห็นว่าเวกเตอร์ ความเร็ วในแนวแกน x ของโพรเจกไทล์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ส่ วนเวกเตอร์ ความเร็ ว
ในแนวแกน y เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้สังเกตจุดต่างของความเร็ วตังต่อไปนี้ จาเป็ นมากในการที่จะทา
ให้สามารถทานายการเคลื่อนที่ล่วงหน้า
1. ที่ระดับเดียวกันในช่วงการเคลื่อนที่ข้ ึนกับเคลื่อนที่ลง โพรเจกไทล์จะมีขนาดอัตราเร็ วเท่ากัน
เช่นที่จุด a กับจุด e หรื อ ที่จุด b กับจุด d ส่ วนทิศทางไม่อยูใ่ นแนวเดียวกัน หมายความว่า
ความเร็ วไม่เท่ากันนัน่ เอง
2. ความเร็ วแนวระดับของโพรเจกไทล์มีค่าคงที่เสมอดังนั้น ux  vxb  vxc  vxd  vxe
3. ที่จุดสู งสุ ดโพรเจกไทล์จะมีความเร็ วน้อยที่สุดและมีค่าเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ u x ส่ วน
ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์ และจะเป็ นอย่างนี้ เสมอทุกๆครั้งที่ยงิ่ โพรเจกไทล์ vxc  0
4. จุดต่าสุ ดของโพรเจกไทล์จะมีอตั ราเร็ วสู งสุ ดในรู ปคือจุด a กับจุด e
พิจารณาแนวระดับ
ความเร็ วต้นในแนวระดับ
การกระจัดในแนวระดับ
ขนาดการกระจัด

ซึ่ งมีค่าคงที่

⃗ = ⃗ cos 

⃗



....................................... ( 1)
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พิจารณาแนวดิ่ง
ความเร็ วต้นในแนวดิ่ง ⃗ = ⃗ sin  ภายใต้แรงเนื่ องจากสนามโน้มถ่วงโลก ขึ้นกับความเร่ งโน้ม
ถ่วง
ถ้าพิจารณา เวลาที่วตั ถุเคลื่อนที่ จากเริ่ มเคลื่อนที่ถึงจุดบนสุ ด
จากสู ตร
ขึ้น
จะได้
;
ขึ้น
เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากเริ่ มต้นถึงจุดสู งสุ ด


ขึ้น

เวลาทั้งหมดที่ลอยอยูใ่ นอากาศ


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

เมื่อพิจารณาการกระจัดในแนวระดับจะได้






.






 หรื อ

....................................... ( 3 )
....................................... ( 4 )

จากสมการที่ ( 4 ) จะเห็นว่า ถ้าความเร็ วต้นเท่ากัน การกระจัดในแนวระดับขึ้นกับมุม ซึ่ ง ค่า sin
ค่า sine มีค่ามากที่สุด คือ 1 ดังนั้น
sin  = 1
sin  = sin 90


= 90

= 45 



สรุ ป ถ้าต้องการให้วตั ถุเคลื่อนที่ในแนวระดับได้ไกลที่สุด ต้องยิง ทามุม 45  กับแนวระดับพิจารณา วัตถุ
เคลื่อนที่ได้สูงสุ ด จากสู ตร
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สู ตร ขึ้นไปได้สูงที่สุด
.......................... ( 5 )
นา ( 5 ) / ( 3 ) จะได้

.......................... ( 6 )

ตัวอย่าง
u

1. ขีปนาวุธถูกยิงจากพื้นดินด้วยความเร็ ว 60 เมตร/วินาทีในทิศทามุม 30 กับแนวราบ ขีปนาวุธนั้นลอย
t
S
อยูใ่ นอากาศเป็ นเวลานานเท่าใดจึงจะตกกระทบพื้น และขณะที่อยูต่ รงจุดสู งสุ ดนั้นสู งจากพืy ้นดินเท่าไร
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
u = 60 m/s

โจทย์กาหนด
u = 60 m/s
g = 10 m/s2

Sy = ?
t=?

30

1. หาเวลา t ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในอากาศ
จากสู ตร
แทนค่า



= 6 วินาที
ตอบ ขีปนาวุธใช้เวลาลอยในอากาศ 6 วินาที
2. ขีปนาวุธขึ้นไปได้สูงสุ ดจากพื้น
จากสู ตร
แทนค่า
45 เมตร
ตอบ

ขึ้นไปได้สูงสุ ดจากพื้น 45 เมตร

 = 30 องศา
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2. ยิงกระสุ นปื นมวล 50 กรัม ด้วยความเร็ วต้น 100 เมตร/วินาที ทามุม 60๐ กับแนวระดับ หลังจากนั้น
5 วินาที กระสุ นตกกระทบเป้ าบนหน้าผา เป้ านั้นอยูส่ ู งจากพื้นระดับที่ยงิ เท่าไร
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้

u = 100 m/s

Sy = ?
t=5s

60

โจทย์กาหนด
u = 100 m/s
t=5s

 = 60 องศา
g = 10 m/s2

โจทย์ตอ้ งการหาการระยะกระจัดในแนวดิ่ง Sy เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที
จากสู ตรการเคลื่อนที่แนวดิ่ง
แทนค่า
√

m
ตอบ

เป้ าบนหน้าผาสู ง 308 เมตร

3. วิศวกรคนหนึ่ง ต้องการตีลูกกอล์ฟให้ขา้ มต้นไม้สูง 30 เมตร อยูห่ ่างออกไป 40 เมตร ให้ลงหลุมพอดี
โดยหลุมอยูห่ ่างออกไป 80 เมตร ถามว่า ต้องตีลูกกอล์ฟไป ณ ทิศทามุมเท่าใดกับแนวระดับ
วิธีทา ทาความเข้าใจโจทย์ปัญหา วาดรู ปและพิจารณาตัวแปรตามที่กาหนดมาให้
Sy = 30 m

40 m

Sx = 80 m

โจทย์กาหนด
Sy = 30 m
Sy = 80 m

โจทย์ หาต้องการทราบ มุม  ที่กระทาต่อแนวระดับ
จากสู ตร
แทนค่า

ตอบ

ต้องตีลูกกอล์ฟไป ณ ทิศทามุม

องศา กับแนวระดับ

224

สื่อนวัตกรรม
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สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. คลิปวิดีโอที่ 1 การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก (ไฟล์ Hoffa bests Nelson in shot put.flv)

รู ปที่ 1 คลิปวิดีโอการแข่งขันทุม่ น้ าหนัก
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=yvw8WtSKmZw
1. คลิปวิดีโอที่ 2 การแข่งขันกอล์ฟ (ไฟล์ Million Dollar hole in one.flv)

รู ปที่ 2 คลิปวิดีโอการแข่งขันกอล์ฟ
ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=G1aWk9Y9cMA
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3. การทดลองเสมือนจริ งที่ 1 เรื่ องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(ไฟล์ Projectile4.swf )

รู ปที่ 3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เต็มรู ป
ที่มา : http://phet.colorado.edu/en/simulation/projectile-motion
4. การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 เรื่ องความเร็ วที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(ไฟล์ AF_0407.swf)

รู ปที่ 4 การทดลองเสมือนจริ งที่ 2 ความเร็ วที่เปลี่ยนไปในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ที่มา : http://chip.choate.edu/webapps/cmsmain/webui/institution/Science/jgadoua/
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ใบงานที่ 3 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 4 คะแนน,เวลา 5 นาที)
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. จงเติมคาในช่ องว่าง
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อม ๆ กัน คือ
1.1 การเคลื่อนที่แนวระดับ วัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วในแนวระดับ( ⃗ )มีค่า.....................................
สามารถหา การกระจัดในแนวระดับ จากสู ตร ......................................
1.2 การเคลื่อนที่แนวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ภายใต้แรง..................................................................................
- วัตถุถูกโยนขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ ว ⃗ ภายใต้ความเร่ ง g =10 m/s2 จะต้องใช้เวลานานเท่าใด
วัตถุจึงจะขึ้นไปถึงตาแหน่งสู งสุ ด จะต้องใช้ความเร็ ว จากโจทย์ จะต้องใช้สูตร
..................................ซึ่งสามารถคานวณหาเวลาได้ t = ............ วินาที
1.3 ตาแหน่งสู งสุ ด กับเวลาที่ใช้ในการตกจากตาแหน่งสู งที่สุดถึงตาแหน่งที่ยงิ ใช้เวลาเท่ากันหรื อไม่
..............................และ ตาแหน่งที่ระดับความสู งเดียวกัน ขณะเคลื่อนที่ข้ ึน กับเคลื่อนที่ลง
มีปริ มาณ...........................................เท่ากัน
1.4 การเคลื่อนในแนวดิ่งและแนวระดับมีปริ มาณ......................................เท่ากัน
2. ทบทวนค่ า sine และค่ า cosine ของมุมทีใ่ ช้ บ่อย (ตอบเป็ นเศษส่ วน)
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3. ทบทวนการแยกเวกเตอร์
3.1 ให้วาดรู ปเวกเตอร์ลพั ธ์ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพั ธ์
ก.
ข.
⃗ = 30 m/s
⃗

⃗

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

45

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

= 45√ m/s

37
⃗ = .............

3.2 จงหาขนาดและทิศทางของความเร็ วลัพธ์
⃗ = 10 m/s
=......................
ก.


= 20 m/s

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

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

ข.

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

8 m/s


20 m/s

..........................
tan  = ............
 = .............
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 (20 นาที)
การทดลองเรื่อง ยิงด้ วยมุมเท่ าไร ไกลทีส่ ุ ด
รายชื่อสมาชิก
1. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
2. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
3. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่กระทาต่อแนวระดับมีผลต่อระยะทางในการตกของวัตถุ
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ชุดกิจกรรมการยิงวัตถุวถิ ีโค้ง
1.1 เครื่ องยิงวัตถุ
1.2 ตลับเมตร ขนาดความยาว 2.5 เมตร
1.3 ลูกกลมเหล็ก
1.4 บีกเกอร์ บรรจุน้ า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.5 กระดาษชาร์ทเทาขาว

1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
อัน
ลูก
ใบ
1

แผ่น

วิธีทาการทดลอง
4. จัดตั้งอุปกรณ์
- นาโต๊ะทดลอง 2 ตัว มาต่อกัน ให้มีความกว้าง 0.6 เมตร ยาว 2.5 เมตร
- วางกระดาษชาร์ทเทาขาว ทางด้านที่ลูกกลมเหล็กจะตก และนาตลับเมตร วางตามยาว
- ใส่ ลูกกลมเหล็กลงในบีกเกอร์ บรรจุน้ า เพื่อให้เห็นตาแหน่งที่ตก ในกระดาษชาร์ ทที่เตรี ยมไว้
- วางปลายเครื่ องยิงตรงบริ เวณปลายตลับเมตร โดยปรับมุมเงย 25 องศา กับแนวระดับ เพื่อให้
ตาแหน่งที่ยงิ อยูร่ ะดับเดียวกับตาแหน่งที่ตก(พื้นโต๊ะ)ดังรู ป

การวางปลายเครื่ องยิง
การจัดโต๊ะเพื่อทาการทดลอง
รู ป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเรื่ องยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด

229
2. การดาเนินการศึกษา
1. เตรี ยมเครื่ องยิงวางบริ เวณขอบโต๊ะทดลอง ปรับมุมเงย 25 องศา ใส่ ลูกกลมเหล็ก ปรับ
เครื่ องยิงให้พร้อม ทาการยิงวัด ระยะทางด้วยตลับเมตร จากตาแหน่งที่ยงิ ถึงตาแหน่งที่ตกจด
บันทึก ทาการทดลองซ้ าอีก 2 รอบ จัดบันทึก นาค่าที่ได้ท้ งั 3 ครั้ง มาหาค่าเฉลี่ยแล้วทึกข้อมูล
ลงในตารางบันทึกผล
2. ทาการทดลองซ้ าเหมือนข้อ 1 แต่มุมเพิ่มขึ้นทีละ 5 องศา เป็ นมุม 30,35,40,45,50,55,60,65,
องศา ตามลาดับ
บันทึกผลการทดลอง
มุมที่ยิง 
(องศา)
ระยะทางที่ตก(เมตร)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ระยะทางที่ตก (เมตร)

มุมเงย(องศา)

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง มุมที่ยงิ กับระยะทางที่ตก
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วิเคราะห์ ผลการทดลอง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ค่ าความคลาดเคลือ่ น
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สรุ ปผลการทดลอง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
คาถามท้ายกิจกรรม
1. อัตราเร็ วต้นของลูกกลมเหล็กในการยิงทุกครั้งมีความเร็ วเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร
........................................................................................................................................................................
2. ยิงลูกกลมเหล็กด้วยมุมเท่าใด ตกไกลที่สุด
........................................................................................................................................................................
3. ลูกกลมเหล็กจะตกใกล้หรื อไกลขึ้นกับตัวแปรใดบ้าง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. นักเรี ยนคิดว่าสาเหตุที่มุมที่เรายิงไป บาง มุมน้อย มุมมาก ตกได้ระยะทางใกล้เคียงกันเป็ นเพราะเหตุใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5. เราสามารถหาอัตราเร็ วต้นของลูกกลมเหล็กได้หรื อไม่ อย่างไร และมีกี่วธิ ี
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (4 คะแนน ,เวลา 5 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรที่กาหนด
..........................................................................................................................................................................

1. ขว้างวัตถุข้ ึนด้วยความเร็ วต้น 30 m/s ทามุม 30 กับแนว
ระดับ อยากทราบว่าที่ตาแหน่งสู งสุ ดสู งจากพื้นเท่าใด
และอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด

..................................................................................................................................
2. ลูกปื นใหญ่ถูกยิงออกจากปลายกระบอกปื นด้วยความเร็ ว
400 m/s ในทิศทามุม 37 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่า นาน
เท่าใดลูกปื นจึงขึ้นไปได้สูงสุ ด และลูกปื นตกห่างจากจุดยิงเท่าใด

..................................................................................................................................
3. ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที
ในทิศทามุม 45 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่าลูกฟุตบอล
ตกห่างจากจุดเตะเท่าใด

..................................................................................................................................
4. ลูกกอล์ฟถูกตีออกไปด้วยความเร็ วต้น 44 m/s ทามุม 30 องศากับ
แนวระดับ หลังจากตีไปแล้ว 4 วินาที ปรากฏว่าลูกกอล์ฟลอยไปติด
ต้นไม่ อยากทราบว่า ตันไม้อยูไ่ กลจากจุดที่เริ่ มเคลื่อนที่ กี่เมตร
และตาแหน่งที่ลูกกอล์ฟชนต้นไม้ อยูส่ ู งจากพื้นกี่เมตร

..................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 3.3 การแก้ โจทย์ ปัญหาวัตถุทมี่ ีความเร็วทามุมกับแนวระดับ
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (5 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามเส้นประและขีดเส้นใต้ตวั
แปรด้วยปากกาแดง พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
..........................................................................................................................................................................
1. ขว้างวัตถุข้ ึนด้วยความเร็ วต้น 30 m/s ทามุม 30 กับแนวระดับ อยากทราบว่าที่ตาแหน่งสู งสุ ดสู งจากพื้น
เท่าใด และอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
โจทย์กาหนด
...................................................................
...................................................................
วิธีทา..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. ลูกปื นใหญ่ถูกยิงออกจากปลายกระบอกปื นด้วยความเร็ ว 400 m/s ในทิศทามุม 37 องศา กับแนวระดับ อยาก
ทราบว่า นานเท่าใดลูกปื นจึงขึ้นไปได้สูงสุ ด และลูกปื นตกห่างจากจุดยิงเท่าใด
โจทย์กาหนด
...................................................................
...................................................................
วิธีทา..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศทามุม 45 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่า
ลูกฟุตบอลตกห่างจากจุดเตะเท่าใด
โจทย์กาหนด
...................................................................
...................................................................
วิธีทา..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 3 การแก้โจทย์ ปัญหาวัตถุทมี่ คี วามเร็วทามุมกับแนวระดับ
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (11 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
1. รถบังคับวิทยุเคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงทามุม 37 กับแนวราบ ถ้าต้องการให้รถข้ามน้ าข้างล่าง
ที่กว้าง 2 เมตรได้พอดี อัตราเร็ วของรถขณะหลุดจากพื้นเอียงต้องเป็ นเท่าไร( 3 คะแนน)

2. ชายผูห้ นึ่งขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งสู งสุ ด 30 เมตร ถ้าเขาขว้างลูกบอลนี้ดว้ ยความเร็ วต้นเท่าเดิม แต่ให้
ทามุมกับแนวระดับ เขาจะขว้างลูกบอลนี้ได้ระยะไกลที่สุดเท่าไร (3 คะแนน)

3. ยิงจรวดขวดน้ าขึ้นจากพื้นหน้าผาสู ง 80 เมตร ด้วยความเร็ วระดับหนึ่งและทามุม 37 องศากับแนวระดับ โดย
จุดยิงห่างจากขอบหน้าผา 240 เมตร พบว่าจรวดขวดน้ าเฉี ยดขอบหน้าผาพอดี จงหา(5 คะแนน)
ก. ความเร็ วของจรวดขวดน้ า
ข. จรวดขวดน้ าตกถึงพื้นห่างจากตีนหน้าผากี่เมตร
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ใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)
องค์ ความรู้ เรื่ อง วัตถุมีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เจ้าของผลงานชื่ อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
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แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.4 ผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping)องค์ ความรู้
เรื่อง วัตถุมีความเร็วต้ นทามุมกับแนวระดับของการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ......................................................... ชั้น ม. 4 /................เลขที่.........................
ผลการเรียนรู้
คาสั่ ง

วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ให้นกั เรี ยนสรุ ปความรู ้ที่เกี่ยวกับ วัตถุมีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เป็ นแผนผังมโนทัศน์ ( Concept Mapping )

องค์ ความรู้
เกีย่ วข้ อง
ให้ งาน
กาหนดส่ ง
ส่ งงาน

เรื่ องวัตถุมีความเร็ วต้นทามุมกับแนวระดับของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ในหัวข้อเรื่ อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วันที่………………………………………………………………………………
วันที่………………………………………………………………………………
วันที่……………………………..…………ลงชื่อ………………………………ผูส้ ่ ง
ลงชื่อ………………………………ครู ผสู้ อน
( นายสกล กาศักดิ์)
น้ าหนักคะแนน
5 4 3 2 1

ลาดับ

รายการ

1

ความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ

2

ความสัมพันธ์ กับชีวติ ประจาวัน

3

รู ปแบบ สามารถนาไปเป็ นแบบอย่างได้

4

ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

5

ความสะอาด เรี ยบร้อย

หมายเหตุ

รวม
5 = ดีมากที่สุด

4 = ดีมาก

3 = ดี

2 = พอใช้

1 = ควรปรับปรุ ง

ผู้ประเมิน ลงชื่อ………………………ชั้น ...….เลขที่……
วันที่……………………………
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ใบกิจกรรมที่ 3.5 สร้ างสถานการณ์ วาดรู ป สร้ างโจทย์ ปัญหาและวิธีการหาคาตอบ
เจ้าของผลงานชื่ อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างสถานการณ์การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
โจทย์ ...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
วิธีทา โจทย์กาหนด

โจทย์ตอ้ งการทราบ
จากสู ตร

ตอบ............................................
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เฉลยแนวคาตอบ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบทดสอบ
และแนวการรายงานกิจกรรมการทดลอง
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ใบงานที่ 3 ทบทวนความรู้ พนื้ ฐาน( 3 คะแนน,เวลา 5 นาที)
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ .........
1. จงเติมคาในช่ องว่าง
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็ นการเคลื่อนที่ 2 แนวพร้อม ๆ กัน คือ
คงตัว
1.1 การเคลื่อนที่แนวระดับ วัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วในแนวระดับ( ⃗ )มีค่า.....................................
Sx = uxt
สามารถหา การกระจัดในแนวระดับ จากสู ตร ......................................
แรงดึงดูดของโลก
1.2 การเคลื่อนที่แนวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ภายใต้แรง..................................................................................
- วัตถุถูกโยนขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ ว ⃗ ภายใต้ความเร่ ง g =10 m/s2 จะต้องใช้เวลานานเท่าใด
วัตถุจึงจะขึ้นไปถึงตาแหน่งสู งสุ ด จะต้องใช้ความเร็ ว จากโจทย์ จะต้องใช้สูตร
vy =uy +(-g)t
..................................ซึ
่ งสามารถคานวณหาเวลาได้ t = ............ วินาที
1.3 วัตถุถูกยิงขึ้นไปในแนวดิ่งภายใต้ความเร่ ง g = 10 m/s2อยากทราบว่าเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึง
ตาแหน่งสู งสุ ด กับเวลาที่ใช้ในการตกจากตาแหน่งสู งที่สุดถึงตาแหน่งที่ยงิ ใช้เวลาเท่ากันหรื อไม่
เท่ากัน
..............................และ
ตาแหน่งที่ระดับความสู งเดียวกัน ขณะเคลื่อนที่ข้ ึน กับเคลื่อนที่ลง
อัตราเร็ วและความเร่ ง
มีปริ มาณ...........................................เท่
ากัน
เวลา t
1.4 การเคลื่อนในแนวดิ่งและแนวระดับมีปริ มาณ......................................เท่
ากัน
2. ทบทวนค่ า sine และค่ า cosine ของมุมทีใ่ ช้ บ่อย (ตอบเป็ นเศษส่ วน)


0

30

sin 

0

cos 

45

60

√

√

90

37

1

3. ทบทวนการแยกเวกเตอร์
√
√
3.1 ให้วาดรู ป1 เวกเตอร์ลพั ธ์ และหาขนาดของเวกเตอร์ลพั ธ์
ก.
ข.
⃗ = 30 m/s
18 m/s
⃗
............

0

⃗

45 m/s
= ....................

45

= 45√ m/s

37
⃗ = .............
24 m/s

3.2 จงหาขนาดและทิศทางของความเร็ วลัพธ์
√
⃗ = 10 m/s
=......................
ก.
= 10√ m/s

..........................
= 20 m/s

53

45 m/s
= ............
ข.

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

ใบกิจกรรมที่ 3.1 (20 นาที)

√=......................

8 m/s

=..........................
m/s
√



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

20 m/s
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การทดลองเรื่อง ยิงด้ วยมุมเท่ าไร ไกลทีส่ ุ ด
รายชื่อสมาชิก
1. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
2. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
3. ชื่อ .......................................................................................... ชั้น ม.4/........... เลขที่ .................
จุดประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่กระทาต่อแนวระดับมีผลต่อระยะทางในการตกของวัตถุ
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. ชุดกิจกรรมการยิงวัตถุวถิ ีโค้ง
1.1 เครื่ องยิงวัตถุ
1.2 ตลับเมตร ขนาดความยาว 2.5 เมตร
1.3 ลูกกลมเหล็ก
1.4 บีกเกอร์ บรรจุน้ า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.5 กระดาษชาร์ทเทาขาว

1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
อัน
ลูก
ใบ
1

แผ่น

วิธีทาการทดลอง
1. จัดตั้งอุปกรณ์
- นาโต๊ะทดลอง 2 ตัว มาต่อกัน ให้มีความกว้าง 0.6 เมตร ยาว 2.5 เมตร
- วางกระดาษชาร์ทเทาขาว ทางด้านที่ลูกกลมเหล็กจะตก และนาตลับเมตร วางตามยาว
- ใส่ ลูกกลมเหล็กลงในบีกเกอร์ บรรจุน้ า เพื่อให้เห็นตาแหน่งที่ตก ในกระดาษชาร์ ทที่เตรี ยมไว้
- วางปลายเครื่ องยิงตรงบริ เวณปลายตลับเมตร โดยปรับมุมเงย 25 องศา กับแนวระดับ เพื่อให้
ตาแหน่งที่ยงิ อยูร่ ะดับเดียวกับตาแหน่งที่ตก(พื้นโต๊ะ)ดังรู ป

การวางปลายเครื่ องยิง

การจัดโต๊ะเพื่อทาการทดลอง

รู ป 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองเรื่ องยิงด้วยมุมเท่าไร ไกลที่สุด
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2. การดาเนินการศึกษา
1. เตรี ยมเครื่ องยิงวางบริ เวณขอบโต๊ะทดลอง ปรับมุมเงย 25 องศา ใส่ ลูกกลมเหล็กที่แช่น้ า ปรับองศา
เครื่ องยิงให้พร้อม กับ ทาการยิง วัดระยะทางที่ตกด้วยตลับเมตร จากตาแหน่งที่ยงิ ถึงตาแหน่งที่ตก(สังเกตจาก
รอยน้ า ณ ตาแหน่งที่ลูกกลมตก)จดบันทึก ทาการทดลองซ้ าอีก 2 รอบ จัดบันทึก นาค่าที่ได้ท้ งั 3 ครั้ง มาหา
ค่าเฉลี่ยแล้วทึกข้อมูลลงในตารางบันทึกผล
2. ทาการทดลองซ้ าเหมือนข้อ 1 แต่มุมเพิ่มขึ้นทีละ 5 องศา เป็ นมุม 30,35,40,45,50,55,60,65, องศา
ตามลาดับ
บันทึกผลการทดลอง
มุมที่ยิง 
(องศา)
ระยะทางที่ตก(เมตร)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

1.72

1.76

1.96

2.03

2.07

2.02

1.97

1.76

1.72

ระยะทางที่ตก (เมตร)

2.50
2.25
2.00

 

1.75

    
 

1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

มุมเงย(องศา)

กราฟความสั มพันธ์ ระหว่ าง มุมทีย่ งิ กับระยะทางทีต่ ก
วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากการทดลองเพิ่มมุมเงยทีละ 5 องศา พบว่า โดยเริ่ มจากมุมเงย 25 องศา พบว่าเมื่อเพิ่มมุมเงยมาก
............................................................................................................................................................................
ขึ้น ลูกกลมเหล็กจะตกไกลขึ้น จนตกไกลที่สุดเมื่อ มุมเงย 45 องศา เมื่อเพิ่มมุมเงยอีก ระยะตกจะใกล้ข้ ึน
เรื่ อย ๆ
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..................................................... .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ค่ าความคลาดเคลือ่ น
การทดลองอาจผิดพลาดได้เนื่องจาก 1.เครื่ องมือวัดมุมไม่ได้มาตรฐาน, 2.ขณะยิงมุมยิงอาจขยับได้
............................................................................................................................................................................
3. ค่าคงที่ความยืดหยุน่ ของยางที่ใช้ยงิ อาจเปลี่ยนไปเนื่ องจากการใช้งาน
............................................................................................................................................................................
สรุ ปผลการทดลอง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
คาถามท้ายกิจกรรม
1. อัตราเร็ วต้นของลูกกลมเหล็กในการยิงทุกครั้งมีความเร็ วเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร
เท่ากัน เพราะใช้เครื่ องยิงที่ใช้ยางเส้นเดิม ลูกกลมลูกเดิม
........................................................................................................................................................................
2. ยิงลูกกลมเหล็กด้วยมุมเท่าใด ตกไกลที่สุด
มุมเงย 45 องศา หรื อ มุม 45 องศา กับแนวระดับ
........................................................................................................................................................................
3. ลูกกลมเหล็กจะตกใกล้หรื อไกลขึ้นกับตัวแปรใดบ้าง
1. มุมเงยที่ใช้ในการยิง
........................................................................................................................................................................
2.อัตราเร็ วต้น
........................................................................................................................................................................
4. นักเรี ยนคิดว่าสาเหตุที่มุมที่เรายิงไป บาง มุมน้อย มุมมาก ตกได้ระยะทางใกล้เคียงกันเป็ นเพราะเหตุใด
เพราะ มุมเงยน้อย ความเร็ วแนวระดับจะมาก แต่มีเวลาที่ลอยอยูใ่ นอากาศน้อยก็เลยตกใกล้ ส่ วน
........................................................................................................................................................................
มุมเงยมาก ความเร็ วแนวระดับจะน้อย แม้เวลาที่ลอยในอากาศมากก็จะตกใกล้ใกล้เคียงกับมุมเงยน้อย
........................................................................................................................................................................
5. เราสามารถหาอัตราเร็ วต้นของลูกกลมเหล็กได้หรื อไม่ อย่างไร และมีกี่วธิ ี
วิธีท1ี่ หาโดยการจับเวลา ขณะยิงวัตถุในแนวดิ่งจนถึงตก นาเวลาที่ได้ หารด้วย 2 เพื่อหาเวลา t ขณะขึ้น
........................................................................................................................................................................
อย่างเดียว แทนค่าในสู ตร vy = uy+(-g)t สุ ดท้าย uy = gt
........................................................................................................................................................................
วิธีท2ี่ หาโดยการคิดจากพลังงาน จะได้ พลังงานศักย์ยดื หยุน่ เท่ากับพลังงานจลน์(พลังงานศักย์โน้ม
........................................................................................................................................................................
ถ่วงมีค่าน้อย เพราะความสู งมีค่าน้อย) เราหาค่า คงที่ความยืดหยุน่ ของยาง วัดระยะกระจัด ของ
........................................................................................................................................................................
ยาง วัดมวลลูกกลมเหล็ก แทนค่าในสู ตร
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
√
จะได้
m/s
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 ฝึ กทักษะการตีความหมายจากโจทย์ โดยการวาดรู ป
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (6 คะแนน ,เวลา 15 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนโจทย์ปัญหาแล้ว ให้เขียนรู ปการเคลื่อนที่ของวัตถุ และเขียนค่าตัวแปรที่กาหนด
................................................................................................................................................................
1. ขว้างวัตถุข้ ึนด้วยความเร็ วต้น 30 m/s ทามุม 30กับแนวระดับ
อยากทราบว่าที่ตาแหน่งสู งสุ ดสู งจากพื้นเท่าใด
u = 30 m/s
และอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
S =?
y

30

Sx =?
Sx =?

..................................................................................................................................
2. ลูกปื นใหญ่ถูกยิงออกจากปลายกระบอกปื นด้วยความเร็ ว
400 m/s ในทิศทามุม 37 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่า นาน
u = 400 m/s
เท่าใดลูกปื นจึงขึ้นไปได้สูงสุ ด และลูกปื นตกห่างจากจุดยิงเท่าใด
37

t =?
Sx =?

..................................................................................................................................
3. ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศ
ทามุม 45 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่าลูกฟุตบอล ตก
u = 45 m/s
ห่างจากจุดเตะเท่าใด
45
Sx =?

..................................................................................................................................
4. ลูกกอล์ฟถูกตีออกไปด้วยความเร็ วต้น 44 m/s ทามุม 30 องศากับ
แนวระดับ หลังจากตีไปแล้ว 4 วินาที ปรากฏว่าลูกกอล์ฟลอยไปติด
u = 44 m/s
ต้นไม่ อยากทราบว่า ตันไม้อยูไ่ กลจากจุดที่เริ่ มเคลื่อนที่กี่เมตร และ
Sy =?
30
ตาแหน่งที่ลูกกอล์ฟชนต้นไม้ อยูส่ ู งจากพื้นกี่เมตร
S =?
x

..................................................................................................................................
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ใบกิจกรรม 3.3 การแก้ โจทย์ ปัญหาวัตถุทมี่ ีความเร็วทามุมกับแนวระดับ
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (6 คะแนน ,เวลา 15 นาที)
คาชี้แจง เมื่อนักเรี ยนอ่านโจทย์แล้ว ให้เขียนรู ปเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ตามเส้นประและขีดเส้นใต้ตวั
แปรด้วยปากกาแดง พร้อมทั้งเขียนตัวแปรที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้วจึงแสดงวิธีทา
..........................................................................................................................................................................
u

Sy
1. ขว้างวัตถุข้ ึนด้วยความเร็ วต้น 30 m/s ทามุม 30กับแนวระดับ อยากทราบว่าที่ตาแหน่งสู งสุ ด สู งจากพื
้น
S
เท่าใด และอยูห่ ่างจากจุxดขว้างในแนวระดับเท่าใด
โจทย์กาหนด
u = 30 m/s
 = 30 องศา
u = 30 m/s
...................................................................
Sy = ?
g = 10 m/s2
...................................................................
30
Sx
หาระยะในแนวระดับจากจุดยิงถึงตาแหน่งสู งสุ ด
หาระยะสู งสุ ด Sy ขณะนั้น vyมีค่าเป็ นศูนย
วิธีทา..................................................................................................................................................................
จากสู ตร
จากสู ตร
...........................................................................................................................................................................
√
แทนค่า
แทนค่า
= 22.5√
...........................................................................................................................................................................
ตอบ ตาแหน่งสู งสุ ดอยูห่ ่างจากจุดยิง 22.5√ m
ตอบ ขึ้นไปได้สูงสุ ด
...........................................................................................................................................................................
u

2. ลูกปื นใหญ่ถูกยิงออกจากปลายกระบอกปื นด้วยความเร็ ว 400 m/s ในทิศทามุม 37 องศา กับแนวระดับ อยาก
t
Sx
ทราบว่า นานเท่าใดลูกปื นจึงขึ้นไปได้สูงสุ ด และลูกปื นตกห่างจากจุดยิงเท่าใด
โจทย์กาหนด
u = 400 m/s t =?
u = 400 m/s
 = 37 องศา
...................................................................
2
g
=
10
m/s
37
...................................................................
Sx = ?
หาเวลา Sx สู งสุ ด จากสู ตร
หาเวลา t จากสู ตร
วิธีทา..................................................................................................................................................................
แทนค่า
แทนค่า
15,360
...........................................................................................................................................................................
ตอบ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสู งสุ ด 24 s
ตอบ ลูกปื นตกห่างจากจุดยิง 15,360 เมตร
...........................................................................................................................................................................
u

3. ลูกฟุตบอลถูกเตะออกไปด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที ในทิศทามุม 45 องศา กับแนวระดับ อยากทราบว่า
Sy
Sx
ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่สูงจากพื้นกี่เมตรและตกห่างจากจุดเตะเท่าใด
u = 10 m/s
45

Sy = ?
Sx = ?

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

หา Sy สู งสุ ด จากสู ตร
หา Sx สู งสุ ด จากสู ตร
วิธีทา..................................................................................................................................................................
แทนค่า
แทนค่า
...........................................................................................................................................................................
ตอบ ลูกบอลลอยขึ้นสู งสุ ด 10 เมตร
ตอบ ลูกบอลตกห่างจากจุดเตะ 40 เมตร
...........................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบที่ 3 การแก้ โจทย์ ปัญหาวัตถุทมี่ ีความเร็วทามุมกับแนวระดับ
ชื่อ....................................................................ชั้น ม. 4/....... เลขที่ ......... (11 คะแนน ,เวลา 10 นาที)
1. รถบังคับวิทยุเคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงทามุม 37 กับแนวราบ ถ้าต้องการให้รถข้ามน้ าข้างล่างที่กว้าง 2
เมตรได้พอดี อัตราเร็ วของรถขณะหลุดจากพื้นเอียงต้องเป็ นเท่าไร( 3 คะแนน)
(2.5√ m/s)
u

แนวดิ่ง จากสูตร Sy = uyt + gt2
แทนค่า - 1 = ( ) + (-10) ( ) 2
- 1 = - 5( )

u
1m

การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งใช้เวลาร่ วมกัน
แนวราบ
Sx = u x t
แทนค่า 2 =( u) t
จะได้เวลา t =

= 5(
u2 =

)
(2)

u = √ = 2.5√ = 3.53 m/s
ตอบ ความเร็ วของรถมีค่าเท่ากับ 2.5√ m/s จึงจะสามารถข้าม
น้ าได้

2. ชายผูห้ นึ่งขว้างลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งสู งสุ ด 30 เมตร ถ้าเขาขว้างลูกบอลนี้ดว้ ยความเร็ วต้นเท่าเดิม แต่ให้
ทามุมกับvแนวระดั
บ เขาจะขว้างลูกบอลนี้ได้ระยะไกลที่สุดเท่าไร (3 คะแนน)
(60 m)
= 0 m/s
y

Sy= 30 m
uy =?

พิจารณาขว้างลูกบอลทามุมกับแนวระดับแล้วลูกบอล
ตกไกลสุด มุมที่ขว้างคือมุม 45 องศากับแนวระดับ

45

Sx =?

หาความเร็ วต้น uy ขณะที่โยนขึ้นไปได้สูงสุด
จากสูตร
แทนค่า

จากสูตร
แทนค่า
ตอบ ลูกบอลตกไกลสุด 60 เมตร

3. ยิงจรวดขวดน้ าขึ้นจากพื้นหน้าผาสู ง 80 เมตร ด้วยความเร็ วระดับหนึ่งและทามุม 37 องศากับแนวระดับ โดย
จุดยิงห่างจากขอบหน้าผา 240 เมตร พบว่าจรวดขวดน้ าเฉี ยดขอบหน้าผาพอดี จงหา(5 คะแนน)
ก. ความเร็ วของจรวดขวดน้ า
( 50 m/s)
ข. จรวดขวดน้ าตกถึงพื้นห่างจากตีนหน้าผากี่เมตร
( 80 m )
ข. หาเวลา t จากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

37
Sx 240 m

จากสูตร

Sy 80 m

แทนค่า

ก. หาความเร็ วต้น u
จากสูตร



แทนค่า

√
ตอบ ความเร็ วต้นมีค่าเท่ากับ 50 เมตรต่อวินาที

วินาที

หาระยะทางในแนวระดับ
จากสูตร Sx = u cos 37 t
4
แทนค่า Sx = 50( )(8) =320 เมตร
ตอบ วัตถุห่างจากเชิงหน้าผามีค่า 320 - 240 = 80 เมตร
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ว31201 เวลา 30 นาที
..........................................................................................................................................................................
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย X ในกระดาษคาตอบ
1. ลูกบอลชนิดเดียวกัน ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขว้างออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยให้ตกใน
แนวดิ่งพร้อมกันจากระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
a ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน
b ลูกบอล x จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
c ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกัน
d ลูกบอล y จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ
ก. ข้อ a ถูก
ข. ข้อ a และ b ถูก
ค. ข้อ b และ c ถูก
ง. ข้อ b และ d ถูก
2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุได้ถูกต้อง
ก. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ข. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับมากกว่าความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ค. วัตถุมีความเร็ วในแนวดิ่งคงที่และความเร็ วในแนวระดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ง. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับคงที่และความเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. ก้อนหิ นถูกขว้างจากหน้าผาสู ง 500 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ทามุมเงย 37 กับแนวระดับ
อยากทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10วินาที ก้อนหิ นมีขนาดความเร็ วในแนวดิ่งเท่าใด
ก. 37 m/s
ข. 40 m/s
ค. 76 m/s
ง. 200 m/s
4. เครื่ องบินขับไล่ บินมาด้วยความเร็ ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ถ้าเครื่ องบินปล่อยลูกระเบิดไปแล้ว
นาน 20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ขณะปล่อยระเบิด เครื่ องบินอยูห่ ่างจาก
เป้ าหมาย ในแนวระดับ และแนวดิ่งกี่เมตร ตามลาดับ
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. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 180 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
ตาแหน่งที่ลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
ก. 80 m
ข. 100 m
ค. 120 m
ง. 180 m
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6. เครื่ องบินบังคับวิทยุ บินด้วยความเร็ ว 12 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ที่ระดับความสู ง 45 เมตร ปรากฏว่า
แบตเตอรี่ หลุดจากเครื่ องบิน อยากทราบว่า ขณะตกถึงพื้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบตเตอรี่ ใช้เวลาลอยในอากาศ 4 วินาที
ข. ความเร็ วในแนวดิ่งเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ
ค. ความเร็ วในแนวดิ่งต่ากว่าความเร็ วในแนวระดับ
ง. ความเร็ วในแนวดิ่งสู งกว่าความเร็ วในแนวระดับ
7. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 200 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็ วเท่าใด
ก. 10√ m/s
ข. 20√ m/s
ค. 30√ m/s
ง. 40√ m/s
8. ขว้างก้อนหิ นด้วยความเร็ ว 15 เมตร/วินาที ตามแนวระดับจากยอดตึกสู ง 100 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป
4 วินาที วัตถุมีขนาดการกระจัดเท่าใด
ก. 100 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
9. เฮลิคอปเตอร์ บินด้วยความเร็ ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ ถ้าปล่อยลูกระเบิด เมื่อเวลาผ่านไป
20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ลูกระเบิด มีขนาดการกระจัดกี่เมตร
ก. 1,500 เมตร
ข. 1,600 เมตร
ค. 2,000 เมตร
ง. 2,500 เมตร
10. ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้ าตึก สู ง 20 เมตร ด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็ วขณะตกถึงพื้น
ก. มีทิศ  = tan-1 2 กับแนวระดับ

ข. ทิศ  = tan-1

กับแนวระดับ

ค. มีทิศ  = tan-1 3 กับแนวระดับ
ง. ทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
11. ปั ดลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นโต๊ะซึ่ งสู ง 80 cm ปรากฏว่าลูกบอลกระทบพื้น ห่ างจากโต๊ะ
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางทามุมกี่องศากับแนวราบ
ก. 30
ข. 37 
ค. 45
ง. 53 
12. มอเตอร์ไซค์วบิ ากคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ บนเนินดินที่มีความสู ง
5 เมตร อยากทราบว่า ขณะที่มอเตอร์ ไซค์หลุดจากเนิ นดินถึงตาแหน่งสัมผัสพื้นด้านล่าง มีขนาดความเร็ ว
เท่าใด
ก. 10√ เมตร/วินาที
ข. 10√ เมตร/วินาที
ค. 20√ เมตร/วินาที
ง. 20√ เมตร/วินาที
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13. ลูกกอล์ฟมีความเร็ ว 30√ เมตร/วินาที ในทิศทามุม 45 กับแนวระดับ เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที
ลูกกอล์ฟอยูใ่ นทิศทามุมเท่าใดกับแนวระดับ ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ
ก. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ข. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ค. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ง. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
14. วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ขณะที่วตั ถุอยูท่ ี่ตาแหน่งสู งสุ ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ค. ความเร็ ววัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
ง. ความเร็ ววัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์
15. เตะลูกบอลออกไป ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกาหนดให้ทิศขึ้นเป็ นบวก
กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่ งใน
แนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรง
ต้านอากาศ

ก.
ข.
ค.
ง.
16. เมื่อยิงวัตถุ A และวัตถุ B ขึ้นไปในอากาศด้วยมุมยิงที่ต่างกัน การกระจัดในแนวราบ ( X ) และ
ในแนวดิ่ง (Y ) ของวัตถุท้ งั สองเป็ นดังรู ป ปริ มาณใดต่อไปนี้ของวัตถุ A และ B เท่ากัน
a ช่วงเวลาการเคลื่อนที่กระทัง่ ตก
b ความเร็ วเริ่ มต้นในแนวดิ่ง
c ความเร็ วในแนวระดับ
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ b และ c
ค. ข้อ a และ c
ง. ข้อ b เท่านั้น
17. การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์มีความเร็ วต้น v0 ในทิศทามุม  กับแนวราบ และขึ้นได้ถึงตาแหน่งสู งสุ ด
ที่จุด P ในเวลา T วินาที ถ้าไม่คิดแรงต้านทานจากอากาศ พิจารณาดูที่ตาแหน่ง P ซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของ
การเคลื่อนที่
a การขจัดในแนวราบเท่ากับ v0 T cos 
b ความเร่ งมีค่าเป็ นศูนย์
P
v0
c อัตราเร็ วเท่ากับ v0 cos 
d การกระจัดในแนวดิ่งเท่ากับ v0 T cos 

ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ a , b และ c
ข. ข้อ a และ c
ค. ข้อ d เท่านั้น
ง. คาตอบเป็ นอย่างอื่น
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18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการยิงจรวดขวดน้ า
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการปล่อยให้วตั ถุตกอย่างอิสระ
3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการขว้างวัตถุไปข้างหน้าให้ตกสู่ พ้นื
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 1, 2 และ 3
19. วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ก้อน วัตถุ A ถูกขว้างออกไปในแนวระดับ ส่ วนวัตถุ B ถูกปล่อยให้ตกลง
ในแนวดิ่ง พร้อมๆกัน ณ ระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. วัตถุ A และ B ถึงพื้นพร้อมกัน
2. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วสู งกว่าวัตถุ B
3. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วเท่ากับวัตถุ B
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 1, 2 และ 3
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด วัตถุไม่มีความเร่ ง
ค. วัตถุตกไกลสุ ดเมื่อมุมยิง 60 องศา
ง. แรงและความเร่ งมีค่าคงตัวเสมอ
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ...............................................................ชั้น ม.4/................เลขที่............
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ว31201 เวลา 20 นาที
..........................................................................................................................................................................
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย X ในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุได้ถูกต้อง
ก. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ข. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับมากกว่าความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ค. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับคงที่และความเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ง. วัตถุมีความเร็ วในแนวดิ่งคงที่และความเร็ วในแนวระดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ลูกบอลชนิดเดียวกัน ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขว้างออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยให้
ตก ในแนวดิ่งพร้อมกันจากระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
a ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน
b ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกัน
c ลูกบอล x จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
d ลูกบอล y จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ
ก. ข้อ a ถูก
ข. ข้อ a และ b ถูก
ค. ข้อ a และ c ถูก
ง. ข้อ b และ d ถูก
3. เครื่ องบินขับไล่ บินมาด้วยความเร็ ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ถ้าเครื่ องบินปล่อยลูกระเบิด
ไปแล้วนาน 20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ขณะปล่อยระเบิด เครื่ องบินอยูห่ ่าง
จากเป้ าหมาย ในแนวดิ่งและแนวระดับ กี่เมตร ตามลาดับ
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. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 180 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
ตาแหน่งที่ลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
ก. 100 m
ข. 120 m
ค. 160 m
ง. 180 m
5. ก้อนหิ นถูกขว้างจากหน้าผาสู ง 500 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ทามุมเงย 37 กับแนวระดับ
อยากทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10วินาที ก้อนหิ นมีขนาดความเร็ วในแนวดิ่งเท่าใด
ก. 76 m/s
ข. 96 m/s
ค. 250 m/s
ง. 274 m/s
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6. ขว้างก้อนหิ นด้วยความเร็ ว 15 เมตร/วินาที ตามแนวระดับจากยอดตึกสู ง 100 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป
4 วินาที วัตถุมีขนาดการกระจัดเท่าใด
ก. 15 เมตร
ข. 80 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
7. เฮลิคอปเตอร์บินด้วยความเร็ ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ ถ้าปล่อยลูกระเบิด เมื่อเวลาผ่านไป
20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ลูกระเบิด มีขนาดการกระจัดกี่เมตร
ก. 1,500 เมตร
ข. 2,000 เมตร
ค. 2,500 เมตร
ง. 3,000 เมตร
8. เครื่ องบินบังคับวิทยุ บินด้วยความเร็ ว 12 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ที่ระดับความสู ง 45 เมตร ปรากฏว่า
แบตเตอรี่ หลุดจากเครื่ องบิน อยากทราบว่า ขณะตกถึงพื้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบตเตอรี่ ใช้เวลาลอยในอากาศ 4 วินาที
ข. ความเร็ วในแนวดิ่งมากกว่าความเร็ วในแนวระดับ
ค. ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ
ง. ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่ากว่าความเร็ วในแนวระดับ
9. ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้ าตึก สู ง 20 เมตร ด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็ วขณะตกถึงพื้น
ก. มีทิศ  = tan-1 2 กับแนวระดับ

ข. ทิศ  = tan-1

กับแนวระดับ

ค. มีทิศ  = tan-1 4 กับแนวระดับ
ง. ทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
10. ปั ดลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นโต๊ะซึ่ งสู ง 80 cm ปรากฏว่าลูกบอลกระทบพื้น ห่ างจากโต๊ะ
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางทามุมกี่องศากับแนวราบ
ก. 30
ข. 37 
ค. 45
ง. 53 
11. มอเตอร์ไซค์วบิ ากคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ บนเนินดินที่มีความสู ง
5 เมตร อยากทราบว่า ขณะที่มอเตอร์ ไซค์หลุดจากเนิ นดินถึงตาแหน่งสัมผัสพื้นด้านล่าง มีขนาดความเร็ ว
เท่าใด
ก. 5√ เมตร/วินาที
ข. 5√ เมตร/วินาที
ค. 10√ เมตร/วินาที
ง. 10√ เมตร/วินาที
12. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 800 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็ วเท่าใด
ก. 10√ m/s
ข. 20√ m/s
ค. 30√ m/s
ง. 40√ m/s
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13. ลูกกอล์ฟมีความเร็ ว 30√ เมตร/วินาที ในทิศทามุม 45 กับแนวระดับ เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที
ลูกกอล์ฟอยูใ่ นทิศทามุมเท่าใดกับแนวระดับ ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ
ก. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ข. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ค. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ง. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
14. วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ขณะที่วตั ถุอยูท่ ี่ตาแหน่งสู งสุ ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ค. ความเร็ ววัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์
ง. ความเร็ ววัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
15. เตะลูกบอลออกไป ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกาหนดให้ทิศขึ้นเป็ นบวก
กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่ งในแนวดิ่ง
ของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ

ก.
ข.
ค.
ง.
16. เมื่อยิงวัตถุ A และวัตถุ B ขึ้นไปในอากาศด้วยมุมยิงที่ต่างกัน การกระจัดในแนวราบ ( X ) และ
ในแนวดิ่ง (Y ) ของวัตถุท้ งั สองเป็ นดังรู ป ปริ มาณใดต่อไปนี้ของวัตถุ A และ B เท่ากัน
a ความเร็ วในแนวระดับ
b ความเร็ วเริ่ มต้นในแนวดิ่ง
c ช่วงเวลาการเคลื่อนที่กระทัง่ ตก
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ b และ c
ค. ข้อ a และ c
ง. ข้อ a ท่านั้น
17. การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์มีความเร็ วต้น v0 ในทิศทามุม  กับแนวราบ และขึ้นได้ถึงตาแหน่งสู งสุ ดที่จุด
P ในเวลา T วินาที ถ้าไม่คิด แรงต้านทานจากอากาศ พิจารณาดูที่ตาแหน่ง P ซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของการ
เคลื่อนที่
a ความเร่ งมีค่าเป็ นศูนย์
P
v0
b อัตราเร็ วเท่ากับ v0 cos 
c การขจัดในแนวราบเท่ากับ v0 T cos 

d การกระจัดในแนวดิ่งเท่ากับ v0 T cos 
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ a และ c
ค. ข้อ b และ c
ง. ข้อ a ,bและ c
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18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการยิงจรวดขวดน้ า
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการปล่อยให้วตั ถุตกอย่างอิสระ
3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการขว้างวัตถุไปข้างหน้าให้ตกสู่ พ้นื
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 3 เท่านั้น
19. วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ก้อน วัตถุ A ถูกขว้างออกไปในแนวระดับ ส่ วนวัตถุ B ถูกปล่อยให้ตกลง
ในแนวดิ่ง พร้อมๆกัน ณ ระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. วัตถุ A และ B ถึงพื้นพร้อมกัน
2. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วสู งกว่าวัตถุ B
3. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วเท่ากับวัตถุ B
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 2 เท่านั้น
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. แรงและความเร่ งมีค่าคงตัวเสมอ
ง. วัตถุตกไกลสุ ดเมื่อมุมยิง 60 องศา
ค. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด วัตถุไม่มีความเร่ ง
ข. ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วมีค่าเป็ นศูนย์
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องการเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
ชื่อ...............................................................ชั้น ม.4/................เลขที่............
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ว31201 เวลา 20 นาที
..........................................................................................................................................................................
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย X ในกระดาษคาตอบ
1. ลูกบอลชนิดเดียวกัน ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขว้างออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยให้ตกใน
แนวดิ่งพร้อมกันจากระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
a ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน
b ลูกบอล x จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
c ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกัน
d ลูกบอล y จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ
ก. ข้อ a ถูก
ข. ข้อ a และ b ถูก
ค. ข้อ b และ c ถูก
ง. ข้อ b และ d ถูก
2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุได้ถูกต้อง
ก. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ข. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับมากกว่าความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ค. วัตถุมีความเร็ วในแนวดิ่งคงที่และความเร็ วในแนวระดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ง. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับคงที่และความเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. ก้อนหิ นถูกขว้างจากหน้าผาสู ง 500 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ทามุมเงย 37 กับแนวระดับ
อยากทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10วินาที ก้อนหิ นมีขนาดความเร็ วในแนวดิ่งเท่าใด
ก. 37 m/s
ข. 40 m/s
ค. 76 m/s
ง. 200 m/s
4. เครื่ องบินขับไล่ บินมาด้วยความเร็ ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ถ้าเครื่ องบินปล่อยลูกระเบิดไปแล้ว
นาน 20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ขณะปล่อยระเบิด เครื่ องบินอยูห่ ่างจาก
เป้ าหมาย ในแนวระดับ และแนวดิ่งกี่เมตร ตามลาดับ
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. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 180 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
ตาแหน่งที่ลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
ก. 80 m
ข. 100 m
ค. 120 m
ง. 180 m
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6. เครื่ องบินบังคับวิทยุ บินด้วยความเร็ ว 12 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ที่ระดับความสู ง 45 เมตร ปรากฏว่า
แบตเตอรี่ หลุดจากเครื่ องบิน อยากทราบว่า ขณะตกถึงพื้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบตเตอรี่ ใช้เวลาลอยในอากาศ 4 วินาที
ข. ความเร็ วในแนวดิ่งเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ
ค. ความเร็ วในแนวดิ่งต่ากว่าความเร็ วในแนวระดับ
ง. ความเร็ วในแนวดิ่งสู งกว่าความเร็ วในแนวระดับ
7. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 200 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่าเมื่อ
เวลาผ่านไป 2 วินาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็ วเท่าใด
ก. 10√ m/s
ข. 20√ m/s
ค. 30√ m/s
ง. 40√ m/s
8. ขว้างก้อนหิ นด้วยความเร็ ว 15 เมตร/วินาที ตามแนวระดับจากยอดตึกสู ง 100 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 4
วินาที วัตถุมีขนาดการกระจัดเท่าใด
ก. 100 เมตร
ข. 120 เมตร
ค. 150 เมตร
ง. 200 เมตร
9. เฮริ คอปเตอร์ บินด้วยความเร็ ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ ถ้าปล่อยลูกระเบิด เมื่อเวลาผ่านไป
20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ลูกระเบิด มีขนาดการกระจัดกี่เมตร
ก. 1,500 เมตร
ข. 1,600 เมตร
ค. 2,000 เมตร
ง. 2,500 เมตร
10. ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้ าตึก สู ง 20 เมตร ด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็ วขณะตกถึงพื้น
ก. มีทิศ  = tan-1 2 กับแนวระดับ

ข. ทิศ  = tan-1

กับแนวระดับ

ค. มีทิศ  = tan-1 3 กับแนวระดับ
ง. ทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
11. ปั ดลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นโต๊ะซึ่ งสู ง 80 cm ปรากฏว่าลูกบอลกระทบพื้น ห่ างจากโต๊ะใน
แนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางทามุมกี่องศากับแนวราบ
ก. 30
ข. 37 
ค. 45
ง. 53 
12. มอเตอร์ไซค์วบิ ากคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ บนเนินดินที่มีความสู ง
5 เมตร อยากทราบว่า ขณะที่มอเตอร์ ไซค์หลุดจากเนิ นดินถึงตาแหน่งสัมผัสพื้นด้านล่าง มีขนาดความเร็ ว
เท่าใด
ก. 10√ เมตร/วินาที
ข. 10√ เมตร/วินาที
ค. 20√ เมตร/วินาที
ง. 20√ เมตร/วินาที
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13. ลูกกอล์ฟมีความเร็ ว 30√ เมตร/วินาที ในทิศทามุม 45 กับแนวระดับ เมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาที
ลูกกอล์ฟอยูใ่ นทิศทามุมเท่าใดกับแนวระดับ ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ
ก. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ข. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ค. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ง. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
14. วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ขณะที่วตั ถุอยูท่ ี่ตาแหน่งสู งสุ ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ค. ความเร็ ววัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
ง. ความเร็ ววัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์
15. เตะลูกบอลออกไป ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกาหนดให้ทิศขึ้นเป็ นบวก
กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่ งในแนวดิ่ง
ของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ

ก.
ข.
ค.
ง.
16. เมื่อยิงวัตถุ A และวัตถุ B ขึ้นไปในอากาศด้วยมุมยิงที่ต่างกัน การกระจัดในแนวราบ ( X ) และ
ในแนวดิ่ง (Y ) ของวัตถุท้ งั สองเป็ นดังรู ป ปริ มาณใดต่อไปนี้ของวัตถุ A และ B เท่ากัน
a ช่วงเวลาการเคลื่อนที่กระทัง่ ตก
b ความเร็ วเริ่ มต้นในแนวดิ่ง
c ความเร็ วในแนวระดับ
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ b และ c
ค. ข้อ a และ c
ง. ข้อ b เท่านั้น
17. การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์มีความเร็ วต้น v0 ในทิศทามุม  กับแนวราบ และขึ้นได้ถึงตาแหน่งสู งสุ ดที่จุด
P ในเวลา T วินาที ถ้าไม่คิดแรงต้านทานจากอากาศ พิจารณาดูที่ตาแหน่ง P ซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของการ
เคลื่อนที่
a การขจัดในแนวราบเท่ากับ v0 T cos 
P
v0
b ความเร่ งมีค่าเป็ นศูนย์
c อัตราเร็ วเท่ากับ v0 cos 

d การกระจัดในแนวดิ่งเท่ากับ v0 T cos 
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ a , b และ c
ข. ข้อ a และ c
ค. ข้อ d เท่านั้น
ง. คาตอบเป็ นอย่างอื่น
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18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการยิงจรวดขวดน้ า
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการปล่อยให้วตั ถุตกอย่างอิสระ
3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการขว้างวัตถุไปข้างหน้าให้ตกสู่ พ้นื
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 1, 2 และ 3
19. วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ก้อน วัตถุ A ถูกขว้างออกไปในแนวระดับ ส่ วนวัตถุ B ถูกปล่อยให้ตกลงใน
แนวดิ่ง พร้อมๆกัน ณ ระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. วัตถุ A และ B ถึงพื้นพร้อมกัน
2. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วสู งกว่าวัตถุ B
3. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วเท่ากับวัตถุ B
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 1, 2และ 3
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด วัตถุไม่มีความเร่ ง
ค. วัตถุตกไกลสุ ดเมื่อมุมยิง 60 องศา
ง. แรงและความเร่ งมีค่าคงตัวเสมอ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
รายวิชาฟิ สิ กส์ 1 ว31201 เวลา 20 นาที
..........................................................................................................................................................................
คาสั่ง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย X ในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุได้ถูกต้อง
ก. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ข. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับมากกว่าความเร็ วในแนวดิ่งเสมอ
ค. วัตถุมีความเร็ วในแนวระดับคงที่และความเร็ วในแนวดิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ง. วัตถุมีความเร็ วในแนวดิ่งคงที่และความเร็ วในแนวระดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ลูกบอลชนิดเดียวกัน ลูก x และ y ลูกบอล x ถูกขว้างออกไปในแนวราบและลูกบอล y ถูกปล่อยให้ตก
ในแนวดิ่งพร้อมกันจากระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
a ลูกบอล x ตกถึงพื้นก่อน
b ลูกบอลทั้งสอง ตกถึงพื้นพร้อมกัน
c ลูกบอล x จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
d ลูกบอล y จะมีอตั ราเร็ วสู งกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ
ก. ข้อ a ถูก
ข. ข้อ a และ b ถูก
ค. ข้อ a และ c ถูก
ง. ข้อ b และ d ถูก
3. เครื่ องบินขับไล่ บินมาด้วยความเร็ ว 600 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ถ้าเครื่ องบินปล่อยลูกระเบิดไปแล้ว
นาน 20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ขณะปล่อยระเบิด เครื่ องบินอยูห่ ่างจาก
เป้ าหมาย ในแนวดิ่งและแนวระดับ กี่เมตร ตามลาดับ
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. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 180 เมตร ด้วยความเร็ ว 20 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
ตาแหน่งที่ลูกบอลตกถึงพื้นอยูห่ ่างจากจุดขว้างในแนวระดับเท่าใด
ก. 100 m
ข. 120 m
ค. 160 m
ง. 180 m
5. ก้อนหิ นถูกขว้างจากหน้าผาสู ง 500 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ทามุมเงย 37 กับแนวระดับ
อยากทราบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10วินาที ก้อนหิ นมีขนาดความเร็ วในแนวดิ่งเท่าใด
ก. 76 m/s
ข. 96 m/s
ค. 250 m/s
ง. 274 m/s
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6. ขว้างก้อนหิ นด้วยความเร็ ว 15 เมตร/วินาที ตามแนวระดับจากยอดตึกสู ง 100 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป
4 วินาที วัตถุมีขนาดการกระจัดเท่าใด
ก. 15 เมตร
ข. 80 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 150 เมตร
7. เฮลิคอปเตอร์ บินด้วยความเร็ ว 75 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ ถ้าปล่อยลูกระเบิด เมื่อเวลาผ่านไป
20 วินาที ลูกระเบิดจึงหล่นถึงเป้ าหมาย อยากทราบว่า ลูกระเบิด มีขนาดการกระจัดกี่เมตร
ก. 1,500 เมตร
ข. 2,000 เมตร
ค. 2,500 เมตร
ง. 3,000 เมตร
8. เครื่ องบินบังคับวิทยุ บินด้วยความเร็ ว 12 เมตร/วินาที ในแนวระดับ ที่ระดับความสู ง 45 เมตร ปรากฏว่า
แบตเตอรี่ หลุดจากเครื่ องบิน อยากทราบว่า ขณะตกถึงพื้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบตเตอรี่ ใช้เวลาลอยในอากาศ 4 วินาที
ข. ความเร็ วในแนวดิ่งมากกว่าความเร็ วในแนวระดับ
ค. ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่าเท่ากับความเร็ วในแนวระดับ
ง. ความเร็ วในแนวดิ่งมีค่ากว่าความเร็ วในแนวระดับ
9. ลูกบอลถูกเตะจากดาดฟ้ าตึก สู ง 20 เมตร ด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที จงหาความเร็ วขณะตกถึงพื้น
ก. มีทิศ  = tan-1 2 กับแนวระดับ

ข. ทิศ  = tan-1

กับแนวระดับ

ค. มีทิศ  = tan-1 4 กับแนวระดับ
ง. ทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
10. ปั ดลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นโต๊ะซึ่ งสู ง 80 cm ปรากฏว่าลูกบอลกระทบพื้น ห่ างจากโต๊ะ
ในแนวราบ 120 cm ลูกบอลกระทบพื้นในทิศทางทามุมกี่องศากับแนวราบ
ก. 30
ข. 37 
ค. 45
ง. 53 
11. มอเตอร์ไซค์วบิ ากคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ ว 10 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ บนเนินดินที่มีความสู ง
5 เมตร อยากทราบว่า ขณะที่มอเตอร์ ไซค์หลุดจากเนิ นดินถึงตาแหน่งสัมผัสพื้นด้านล่าง มีขนาดความเร็ ว
เท่าใด
ก. 5√ เมตร/วินาที
ข. 5√ เมตร/วินาที
ค. 10√ เมตร/วินาที
ง. 10√ เมตร/วินาที
12. ลูกบอลถูกขว้างจากหน้าผา สู ง 800 เมตร ด้วยความเร็ ว 40 เมตร/วินาที ตามแนวระดับ อยากทราบว่า
เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที ลูกบอลมีขนาดของความเร็ วเท่าใด
ก. 10√ m/s
ข. 20√ m/s
ค. 30√ m/s
ง. 40√ m/s
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13. ลูกกอล์ฟมีความเร็ ว 30√ เมตร/วินาที ในทิศทามุม 45 กับแนวระดับ เมื่อเลาผ่านไป 3 วินาที ลูก
กอล์ฟอยูใ่ นทิศทามุมเท่าใดกับแนวระดับ ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ
ก. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ข. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ค. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
ง. มีทิศ  = tan-1 กับแนวระดับ
14. วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ขณะที่วตั ถุอยูท่ ี่ตาแหน่งสู งสุ ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ข. ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
ค. ความเร็ ววัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์
ง. ความเร็ ววัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
15. เตะลูกบอลออกไป ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกาหนดให้ทิศขึ้นเป็ นบวก
กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่ งในแนวดิ่ง
ของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศ

ก.
ข.
ค.
ง.
16. เมื่อยิงวัตถุ A และวัตถุ B ขึ้นไปในอากาศด้วยมุมยิงที่ต่างกัน การกระจัดในแนวราบ ( X ) และ
ในแนวดิ่ง (Y ) ของวัตถุท้ งั สองเป็ นดังรู ป ปริ มาณใดต่อไปนี้ของวัตถุ A และ B เท่ากัน
a ความเร็ วในแนวระดับ
b ความเร็ วเริ่ มต้นในแนวดิ่ง
c ช่วงเวลาการเคลื่อนที่กระทัง่ ตก
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ b และ c
ค. ข้อ a และ c
ง. ข้อ a ท่านั้น
17. การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์มีความเร็ วต้น v0 ในทิศทามุม  กับแนวราบ และขึ้นได้ถึงตาแหน่งสู งสุ ดที่จุด
P ในเวลา T วินาที ถ้าไม่คิด แรงต้านทานจากอากาศ พิจารณาดูที่ตาแหน่ง P ซึ่งเป็ นจุดสู งสุ ดของการ
เคลื่อนที่
a ความเร่ งมีค่าเป็ นศูนย์
P
v0
b อัตราเร็ วเท่ากับ v0 cos 
c การขจัดในแนวราบเท่ากับ v0 T cos 

d การกระจัดในแนวดิ่งเท่ากับ v0 T cos 
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ a และ b
ข. ข้อ a และ c
ค. ข้อ b และ c
ง. ข้อ a ,bและ c
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18. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการยิงจรวดขวดน้ า
2. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการปล่อยให้วตั ถุตกอย่างอิสระ
3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ มีแนวการเคลื่อนที่เช่นเดียวกับการขว้างวัตถุไปข้างหน้าให้ตกสู่ พ้นื
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 3
ง. ข้อ 3 เท่านั้น
19. วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ก้อน วัตถุ A ถูกขว้างออกไปในแนวระดับ ส่ วนวัตถุ B ถูกปล่อยให้ตกลง
ในแนวดิ่ง พร้อมๆกัน ณ ระดับความสู งเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. วัตถุ A และ B ถึงพื้นพร้อมกัน
2. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วสู งกว่าวัตถุ B
3. ขณะตกถึงพื้น วัตถุ A มีอตั ราเร็ วเท่ากับวัตถุ B
ข้อความใดถูกต้อง
ก. ข้อ 1 , 2
ข. ข้อ 1 , 3
ค. ข้อ 2 , 3
ง. ข้อ 2 เท่านั้น
20 ข้อใดกล่าวถูกต้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. แรงและความเร่ งมีค่าคงตัวเสมอ
ง. วัตถุตกไกลสุ ดเมื่อมุมยิง 60 องศา
ค. ณ ตาแหน่งสู งสุ ด วัตถุไม่มีความเร่ ง
ข. ตาแหน่งสู งสุ ด ความเร็ วมีค่าเป็ นศูนย์
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เกณฑ์ การให้ คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้ อมูล
ทักษะการจัดกระทาและสื่ อความหมายข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทาใหม่ โดยการเรี ยงลาดับ แยกประเภท หรื อ
คานวณหาค่าใหม่เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายได้ดีข้ ึน โดยอาจนาเสนอในรู ปแบบตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ไดอะแกรม กราฟ สมการ และการเขียนบรรยาย โดยบอกเหตุผลในการเลือกการนาเสนอได้
เกณฑ์

คุณภาพ

ยอดเยีย่ ม(4)
ดี(3)
นาข้อมูลมาจาก
นาข้อมูลมาจาก
หลายแหล่ง เช่นจาก หลายแหล่ง เช่นจาก
การสังเกต การวัด การสังเกต การวัด
แหล่งข้อมูลที่นามา
การทดลอง และอื่น การทดลอง และอื่น
ๆ และนามาแหล่งละ ๆ แต่นามาแหล่งละ
หลายรายการ
น้อยรายการ
จัดกระทาข้อมูลใหม่ จัดกระทาข้อมูลใหม่
โดยการเรี ยงลาดับ โดยการเรี ยงลาดับ
การจัดกระทา
แยกประเภท หรื อ แยกประเภท หรื อ
ข้อมูล
คานวณหาค่าใหม่ คานวณหาค่าใหม่
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ชัดเจน และตรง
ชัดเจน และตรง
ประเด็นทุกครั้ง
ประเด็นบ่อยครั้ง
อธิบายเหตุผลในการ อธิบายเหตุผลในการ
การนาเสนอข้อมูล เลือกการนาเสนอได้ เลือกการนาเสนอได้
อย่างชัดเจน และตรง อย่างชัดเจน และตรง
ประเด็นทุกครั้ง
ประเด็นบ่อยครั้ง

พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
นาข้อมูลมาจากน้อย นาข้อมูลมาจากน้อย
แหล่ง และนามา แหล่ง และนามาน้อย
แหล่งละหลาย
รายการ
รายการ

จัดกระทาข้อมูลใหม่
โดยการเรี ยงลาดับ
แยกประเภท หรื อ
คานวณหาค่าใหม่
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ชัดเจน และตรง
ประเด็นบางครั้ง
อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการนาเสนอได้
ชัดเจน และตรง
ประเด็นบางครั้ง

จัดกระทาข้อมูลใหม่
โดยการเรี ยงลาดับ
แยกประเภท หรื อ
คานวณหาค่าใหม่
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ไม่ชดั เจน และไม่
ตรงประเด็น
อธิบายเหตุผลในการ
เลือกการนาเสนอไม่
อย่างชัดเจน และไม่
ตรงประเด็น
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2. ทักษะการลงความเห็นจากข้ อมูล
หมายถึง ความสามารถในการอธิ บายหรื อสรุ ปเกินข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยตรง โดยเพิม่ ความ
คิดเห็นด้วย
คุณภาพ
เกณฑ์
การอธิบาย

ยอดเยีย่ ม(4)
อธิบายผลและข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน และ
ตรงประเด็นทุกครั้ง
เพิ่มความเห็นข้อมูล
การเพิ่มความเห็น อย่างมีเหตุผลทุกครั้ง

ดี(3)
พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
อธิบายผลและข้อมูลได้ อธิบายผลและข้อมูลได้ อธิบายผลและข้อมูล
ค่อนข้างชัดเจน และตรง ค่อนข้างชัดเจน และ ได้ไม่ชดั เจน และไม่
ประเด็นบ่อยครั้ง
ตรงประเด็นบางครั้ง ตรงประเด็น
เพิ่มความเห็นข้อมูล เพิ่มความเห็นข้อมูล ไม่เพิ่มความเห็นข้อมูล
อย่างมีเหตุผลบ่อยครั้ง อย่างมีเหตุผลบางครั้ง หรื อมักเพิ่มความเห็น
ข้อมูลอย่างไม่มีเหตุผล

3. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาตอบล่วงหน้าก่อนทาการทดลอง ที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นกับตัวแปรตามซึ่ งอาจได้มาจากการสังเกต ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
เกณฑ์

การหาคาตอบ
ล่วงหน้า

คุณภาพ
ยอดเยีย่ ม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
พูดหรื อเขียนแสดง พูดหรื อเขียนแสดง พูดหรื อเขียนแสดง พูดหรื อเขียนแสดง
คาตอบล่วงหน้าโดย คาตอบล่วงหน้าโดย คาตอบล่วงหน้าโดย คาตอบล่วงหน้าโดย
อาศัยความรู้เดิม จาก อาศัยความรู้เดิม จาก อาศัยความรู้เดิม จากการ อาศัยความรู้เดิม จาก
การสังเกต ด้วยการ การสังเกต ด้วยการ สังเกต การใช้
การสังเกต ด้วยการ
ใช้ความสัมพันธ์ของ ใช้ความสัมพันธ์ของ ความสัมพันธ์ของตัว ใช้ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นกับตัว ตัวแปรต้นกับตัว แปรต้น ตัวแปรตามได้ ตัวแปรต้นกับตัว
แปรตามได้อย่าง แปรตามได้
อย่างสมเหตุสมผล แปรตามอย่างไม่
สมเหตุสมผลทุกครั้ง สมเหตุสมผล
บางครั้ง
สมเหตุสมผล
บ่อยครั้ง
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4. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
หมายถึง ความสามารถในการชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในสมมติฐาน รวมทั้ง
ความสามารถในการควบคุมและการเปลี่ยนค่าตัวแปร
คุณภาพ
เกณฑ์

ยอดเยีย่ ม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร บ่งชี้ตวั แปรต้น ตัวแปร
การกาหนดตัวแปร ตามและตัวแปรควบคุม ตามและตัวแปรควบคุม ตามและตัวแปรควบคุม ตามและตัวแปรควบคุม
ได้ถูกต้องทุกครั้ง
ได้ถูกต้องบ่อยครั้ง ได้ถูกต้องบางครั้ง ไม่ถูกต้อง
บอกวิธีควบคุมตัว บอกวิธีควบคุมตัวแปร บอกวิธีควบคุมตัวแปร บอกวิธีควบคุมตัวแปร บอกวิธีควบคุมตัว
แปรต้นและ
ต้นและตัวแปรควบคุม ต้นและตัวแปรควบคุม ต้นและตัวแปรควบคุม แปรต้นและตัวแปร
ตัวแปรควบคุม ได้อย่างถูกต้อง
ได้ถูกต้องและ
ได้ถูกต้อง และ
ควบคุม ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม ทุกครั้ง
เหมาะสม บ่อยครั้ง เหมาะสม บางครั้ง
บอกได้วา่ ผลเกิด บอกได้วา่ ผลเกิดจาก บอกได้วา่ ผลเกิดจากตัว บอกได้วา่ ผลเกิดจากตัว ไม่สามารถบอกได้
จากตัวแปรใด
ตัวแปรใดบ้างอย่าง แปรใดบ้างอย่างถูกต้อง แปรใดบ้างอย่างถูกต้อง ว่าผลเกิดจากตัวแปร
ถูกต้องทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
เป็ นบางครั้ง
ใดบ้าง
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5. ทักษะการทดลอง
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิการเพื่อหาคาตอบจากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ได้แก่ การออกแบบการ
ทดลอง การปฏิบตั ิการทดลอง และการบันทึกผลการทดลองรู ปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์

ความสามารถ
ในการออกแบบ

การปฏิบตั ิการ
ทดลอง

การบันทึกผล

คุณภาพ
ยอดเยีย่ ม(4)
กาหนดวิธีการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้
อย่างถูกวิธีทุกครั้ง
ทดลองตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อย่างถูกต้อง คล่อง
แคล่ว และเหมาะสม
ทุกครั้ง
บันทึกผลคล่อง
แคล่ว ถูกต้อง และ
ออกแบบตาราง
บันทึกผลที่
เหมาะสมกับข้อมูล
ทุกครั้ง

ดี(3)
กาหนดวิธีการ
อุปกรณ์ สารเคมี
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และใช้
อย่างถูกวิธีบ่อยครั้ง
ทดลองตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้
อุปกรณ์และสารเคมี
อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว และ
เหมาะสมบ่อยครั้ง
บันทึกผลคล่องแคล่ว
ถูกต้อง และออกแบบ
ตารางบันทึกผลที่
เหมาะสมกับข้อมูล
บ่อยครั้ง

พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
กาหนดวิธีการ
กาหนดวิธีการ
อุปกรณ์ สารเคมี อุปกรณ์ สารเคมี ไม่
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
เหมาะสม และใช้ และใช้อย่างไม่ถูกวิธี
อย่างถูกวิธีบางครั้ง
ทดลองตามขั้นตอนที่ การทดลองไม่
กาหนดไว้ ทันเวลา ใช้ เป็ นไปตามขั้นตอน
อุปกรณ์และสารเคมี ไม่ทนั เวลา ใช้
อย่างถูกต้อง
อุปกรณ์และสารเคมี
คล่องแคล่ว และ
ไม่ถูกต้อง ไม่คล่อง
เหมาะสมบางครั้ง
และไม่เหมาะสม
บันทึกผลคล่องแคล่ว บันทึกผลไม่
ถูกต้อง และออกแบบ คล่องแคล่ว ไม่ค่อย
ตารางบันทึกผลที่
ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับข้อมูลเป็ น ออกแบบตาราง
บางครั้ง
บันทึกผลไม่
เหมาะสมกับข้อมูล
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6. ทักษะการตีความหมายข้ อมูลและลงข้ อสรุ ป
หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายหรื อบรรยายลักษณะของข้อมูล เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
คุณภาพ
เกณฑ์

ยอดเยีย่ ม(4)
ดี(3)
การแปลความหมาย การแปลความหมาย
การแปล
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลได้ถูกต้อง
ความหมายข้อมูล เหมาะสมทุกครั้ง เหมาะสมบ่อยครั้ง
การใช้ทกั ษะอื่น ใช้ทกั ษะอื่นในการ ใช้ทกั ษะอื่นในการ
ในการ
ตีความหมายข้อมูล ตีความหมายข้อมูล
ตีความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ข้อมูล
เหมาะสมทุกครั้ง เหมาะสมบ่อยครั้ง
การบอก
บอกความสัมพันธ์ บอกความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ ของข้อมูลได้อย่างมี ของข้อมูลได้อย่างมี
ของข้อมูล
เหตุผลและถูกต้อง เหตุผลและถูกต้อง
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
การสรุ ป
สรุ ปความสัมพันธ์ สรุ ปความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ ของข้อมูลได้อย่าง ของข้อมูลได้อย่าง
ของข้อมูล
ถูกต้องทุกครั้ง
ถูกต้องบ่อยครั้ง

พอใช้(2)
ต้องปรับปรุ ง(1)
การแปลความหมาย การแปลความหมาย
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ
เหมาะสมบางครั้ง ไม่เหมาะสม
ใช้ทกั ษะอื่นในการ ไม่ใช้ทกั ษะอื่นในการ
ตีความหมายข้อมูลได้ ตีความหมายข้อมูล
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบางครั้ง
บอกความสัมพันธ์ของ บอกความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ข้อมูลอย่างไม่มีเหตุผล
และถูกต้องบางครั้ง และไม่ถูกต้อง
สรุ ปความสัมพันธ์ของ สรุ ปความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง
บางครั้ง
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แบบประเมินผลงาน
เรื่อง....................................................
ประเมินกลุ่มที.่ ......................
 ใบงาน  แบบฝึ กหัด
คาชี้แจง ให้ ทาเครื่องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับข้ อเท็จจริงของผลงานนักเรียนในการทากิจกรรมครั้งนี้

1
2
3
4
5
ลงชื่อ.............................................ผูป้ ระเมิน
วันวันที่........................................
เกณฑ์ การประเมิน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

5/5
4/5
3/5
2/5
0

ของคะแนนเต็ม
ของคะแนนเต็ม
ของคะแนนเต็ม
ของคะแนนเต็ม
แสดงพฤติกรรม

แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม
แสดงพฤติกรรม
ไม่ได้ทากิจกรรม

5 ช่อง
4 ช่อง
3 ช่อง
1-2 ช่อง

สรุประดับคะแนน

เสร็ จตามกาหนดเวลา

มีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่
เกี
วข้องดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีค่ยวามคิ

มีรายละเอียดครบและถูกต้อง
ครบถ้
มีการสืวบนค้นข้อมูล

การอธิบาย / การสื บค้ นข้ อมูล
ผลการคานวณถูกต้อง ทันเวลา

แสดงหน่วย

ชื่อสมาชิก / กลุ่ม

แสดงการคานวณ

การคานวณ
แทนค่าสมการและตัวแปร

พฤติกรรม
แสดงสู ตร/สมการ ที่ใช้คานวณ

ที่
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แบบประเมินผลปฏิบัติกจิ กรรม
การทดลอง เรื่ อง................................................................... กลุ่มที่...................ห้อง.........
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
1
2
3

หมายเหตุ

การกาหนดปั ญหาและการตั้งสมมุติฐาน
การวางแผนค้นคว้าแหล่งข้อมูล
การออกแบบการทดลอง
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
การปฏิบตั ิการทดลอง
การบันทึกข้อมูล
การแปลความหมายข้อมูล
การสรุ ปผลของข้อมูล
การเขียนรายงาน
การนาเสนอ
รวมคะแนน

ลงชื่อ............................................................ผูป้ ระเมิน
วันที่...............................................................
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เกณฑ์ การให้ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรี ยน
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3. มีวนิ ัย เกณฑ์ การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วดั ที่ 3.1 ปฏิบัติตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสั งคม
พฤติกรรมบ่ งชี้
3.1.1 ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคมไม่
ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆใน
ชีวติ ประจาวัน และ
รับผิดชอบในการทางาน

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่ปฏิบตั ิตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ
ของครอบครัวและ
โรงเรี ยน

ผ่าน (1)
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อตกลง ของ
ครอบครัว และโรงเรี ยน ตรง
ต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันและ
รับผิดชอบ ในการทางาน

ดี (2)
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อตกลงของ
ครอบครัว โรงเรี ยน และ
สังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของ
ผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ
ประจาวันและรับผิดชอบ
ในการทางาน

ดีเยีย่ ม(3)
ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อตกลง ของครอบครัว
โรงเรี ยน และสังคม ไม่ละเมิดสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลา ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ
ประจาวันและรับผิดชอบในการ
ทางาน ปฏิบตั ิเป็ นปกติวสิ ัย และ
เป็ นแบบอย่างที่ดี
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4. ใฝ่ เรียนรู้ เกณฑ์ การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายาม ในการเรียนและเข้ าร่ วม กิจกรรม
พฤติกรรมบ่ งชี้
4.1.1 ตั้งใจเรี ยน
4.1.2 เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรี ยนรู้
4.1.3 เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน

ผ่าน (1)
เข้าเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจเรี ยน
เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรี ยนรู ้ มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
บางครั้ง

ดี (2)
เข้าเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจเรี ยน
เอาใจใส่ และมีความเพียร
พยายามในการเรี ยนรู ้ มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
บ่อยครั้ง

ดีเยีย่ ม(3)
เข้าเรี ยนตรงเวลา ตั้งใจเรี ยน เอาใจ
ใส่ และมีความเพียรพยายามในการ
เรี ยนรู ้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และ
เข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยนเป็ น
ประจา และเป็ นแบบอย่างที่ดี
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ตัวชี้วดั ที่ 4.2 แสวงหาความรู้ จากแหล่ งเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้ วยการเลือกใช้ สื่ออย่ างเหมาะสม สรุ ปเป็ นองค์ ความรู้ สามารถนาไปใช้ ในชี วติ ประจาวัน
ได้

พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (1)
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ ความรู้
สื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก
โรงเรี ยน และเลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล จากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ สรุ ป
เป็ นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

ผ่าน (2)
ศึกษาค้นคว้าความรู้จากหนังสื อ
เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อ
เทคโนโลยี แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
และ มีการบันทึกความรู้

ดี (3)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน และเลือกใช้
สื่ อได้อย่างเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล สรุ ปเป็ นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่นได้
และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้

ดีเยีย่ ม(4)
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสื อ
เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่งเรี ยนรู ้ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
เลือกใช้สื่อ
ได้อย่าง
เหมาะสม
มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปเป็ น
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลาย และเผยแพร่ แก่
บุคคลทัว่ ไปนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
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6. มุ่งมั่นในการทางาน เกณฑ์ การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วดั ที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่ งชี้
6.1.1 เอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทางานให้สาเร็ จ
6.1.3 ปรับปรุ งและพัฒนาการ
ทางานด้วยตนเอง

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิ
หน้าที่การงาน

ผ่าน (1)
ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางานให้ดีข้ ึน

ดี (2)
ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางานให้ดีข้ ึนด้วย
ตนเอง

ดีเยีย่ ม(3)
ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ
มีการปรับปรุ งและพัฒนาการทางาน
ให้ดีข้ ึนด้วยตนเองและเป็ น
แบบอย่างที่ดี

ดี (2)
ทางานด้วยความขยันอดทน
และพยายามให้งานสาเร็ จตาม
เป้ าหมายภายในเวลาที่กาหนด
ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา แก้ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน และชื่น
ชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ดีเยีย่ ม(3)
ทางานด้วยความขยันอดทน และ
พยายามให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ก่อนเวลาที่กาหนด ไม่ยอ่ ท้อต่อ
ปั ญหาแก้ปัญหาอุปสรรคในการ
ทางาน และชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ตัวชี้วดั ที่ 6.2 ทางานด้ วยความเพียรพยายาม และอดทนเพือ่ ให้ งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
6.2.1 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ยอ่ ไม่ขยัน อดทน
ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรค ในการทางาน
ในการทางาน
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการทางานให้
สาเร็ จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

ผ่าน (1)
ทางานด้วยความขยันอดทน
และพยายามให้งานสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา
ใน การทางาน และชื่นชม
ผลงานด้วย ความภาคภูมิใจ
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8. มีจิตสาธารณะ เกณฑ์ การประเมินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วดั ที่ 8.1 ช่ วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจและพึงพอใจ
พฤติกรรมบ่ งชี้
ไม่ ผ่าน (0)
8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่
ทางานด้วย ความเต็มใจ ผูป้ กครอง และครู
8.1.2 อาสาทางานให้ผอู้ ื่นด้วย
กาลังกาย กาลังใจ และกาลัง
สติปัญญาด้วยความเต็มใจ
8.1.3 แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน
และอื่นๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรื อ สร้าง
ความสุ ขให้กบั ผูอ้ ื่น

ผ่าน (1)
ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู
ทางาน อาสาทางาน ช่วยคิด
ช่วยทา และแบ่งปั นสิ่ งของให้
ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ

ดี (2)
ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู
ทางาน อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วย
ทา แบ่งปั นสิ่ งของ ทรัพย์สิน
และ อื่น ๆ และช่วยแก้ปัญหาให้
ผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ

ดีเยีย่ ม(3)
ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครองและครู ทางาน
อาสาทางานช่วยคิด ช่วยทา แบ่งปั น
สิ่ งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ และเต็ม
ใจช่วยแก้ปัญหาหรื อสร้างความสุ ข
ให้แก่ผอู ้ ื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
เป็ นแบบอย่างที่ดี
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ตัวชี้วดั ที่ 8.2 เข้ าร่ วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุ มชน และสั งคม

พฤติกรรมบ่ งชี้
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติ
และสิ่ งแวดล้อม ด้วยความ
เต็มใจ
8.2.2 เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน
ชุมชนและสังคม
8.2.3 เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ ง
ที่ดีงามของส่ วนรวมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่สนใจดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติและ
สิ่ งแวดล้อมของ
โรงเรี ยน

ผ่าน (1)
ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน และเข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรี ยนด้วยความเต็มใจ

ดี (2)
ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ
สิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยน
โรงเรี ยน ชุมชน และ เข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของ
โรงเรี ยนและชุมชน หรื อร่ วม
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วม
สร้างสิ่ งที่ดีงามตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดีเยีย่ ม(3)
ดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ สิ่ งแวดล้อม
ของห้องเรี ยน โรงเรี ยน ชุมชน และ
เป็ นผูน้ า หรื อเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรี ยน ชุมชน และร่ วมกิจกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรื อร่ วมสร้างสิ่ งที่ดี
งามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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โครงสร้ างรายวิชาฟิ สิ กส์ 1
รหัสวิชา ว31201 วิชา ฟิ สิ กส์ 1
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ลาดับ
สาระสาคัญ/
เวลา นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
ผลการเรียนรู้
ที่
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
1 การวัดและการแปล 1. อธิ บายเกี่ยวกับ
1. ฟิ สิ กส์เป็ นวิทยาศาสตร์แขนง
10
8
ความหมายข้อมูล
ธรรมชาติของวิชาฟิ สิ กส์ หนึ่งที่ศึกษากฎต่าง ๆ เพื่ออธิ บาย
ปริ มาณกายภาพและ
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ จาก
หน่วยในระบบเอสไอ
การสังเกต และรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ จากการวัดปริ มาณกายภาพ
ด้วยเครื่ องมือโดยตรงหรื อ
ทางอ้อม ปริ มาณที่วดั ได้
ประกอบด้วยค่าที่เป็ นตัวเลขและ
หน่วยในระบบเอสไอ
2. อธิบายการวัดปริ มาณ 2. การทดลองมีความสาคัญต่อ
กายภาพต่างๆต้อง
การค้นหาความรู้ ข้อมูลที่ละเอียด
พิจารณาความ
และแม่นยาจะทาให้ได้ขอ้ สรุ ปที่
คลาดเคลื่อนในการวัด นาไปสู่ การค้นพบใหม่ แต่ในการ
และนาความ
วัดจะมีความคลาดเคลื่อน จึงควร
คลาดเคลื่อนจากการวัด บันทึกผลการวัดอย่างเหมาะสม
มาพิจารณาในการ
ซึ่งนาใช้ในการนาเสนอผล การ
นาเสนอผล การเขียน
เขียนกราฟและลงข้อสรุ ป รวมทั้ง
กราฟ รวมทั้งมีทกั ษะใน มีทกั ษะในการรายงานการ
การรายงานการทดลอง ทดลอง
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ลาดับ
สาระสาคัญ/
เวลา นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
ผลการเรียนรู้
ที่
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
2 การเคลื่อนที่แนวตรง 3. อธิ บายเกี่ยวกับการ
3. ปริ มาณที่เกี่ยวข้องกับการ
20
20
เคลื่อนที่แนวตรงและ
เคลื่อนที่ได้แก่ การกระจัด
ปริ มาณที่เกี่ยวข้อง
ความเร็ วและความเร่ ง
4. อธิบายความสัมพันธ์ 4. ในการเคลื่อนที่แนวตรงของ
ระหว่างการกระจัด
วัตถุดว้ ยความเร่ งคงตัว การ
ความเร็ วและความเร่ ง
กระจัดความเร็ วและ
ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ความเร่ ง มีความสัมพันธ์ ดัง
ในแนวตรงที่มีความเร่ ง
สมการ v = u + at
คงที่
S=
t ,S = ut + at2
และ v2 = u2 +2aS
3 มวล แรง และกฎการ 5. อธิบายแรงและหาแรง 5. แรงเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ที่มี
28
20
เคลื่อนที่
ลัพธ์ของแรงหลายแรง
ขนาดและทิศทาง เมื่อมีแรง
ลัพธ์ที่ไม่เป็ นศูนย์กระทาต่อ
วัตถุ จะทาให้วตั ถุมีความเร่ ง
การหาแรงลัพธ์ที่กระทาต่อ
วัตถุอาจทาได้โดยวิธีสร้าง
รู ปแบบและการคานวณ
6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ 6. การเคลื่อนที่โดยทัว่ ไปของ
ของนิวตันและใช้กฎการ
วัตถุจะเกี่ยวข้องกับแรงที่
เคลื่อนที่ของนิวตัน
กระทาต่อวัตถุน้ นั กฎการ
อธิบายการเคลื่อนที่ของ
เคลื่อนที่ของนิวตันเป็ นกฎที่
วัตถุ
ใช้อธิ บายการเคลื่อนที่ดงั กล่าว
7. อธิบายกฎแรงดึงดูด
7. วัตถุคู่หนึ่ง ๆ จะมีแรงกระทา
ระหว่างมวล
ร่ วม ซึ่ งแรงดึงดูดระหว่างมวล
โดยมวลที่หนึ่งดึงดูดมวลที่
สองและมวลที่สองดึงดูดมวล
ที่หนึ่งด้วยแรงขนาดเท่ากันใน
แนวเดียวกันแต่ทิศทางตรง
ข้าม แรงที่กล่าวนี้ เป็ นไปตาม
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ลาดับ
ที่

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

ผลการเรียนรู้
8. อธิบายแรงเสี ยดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของ
วัตถุคู่หนึ่ง

4

การเคลื่อนที่ 2 มิติ

9. วิเคราะห์และอธิบาย
การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์

สาระสาคัญ/
เวลา นา้ หนัก
ความคิดรวบยอด
(ชั่วโมง) คะแนน
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
8. วัตถุสองก้อนสัมผัสกัน จะมี
แรงเสี ยดทานเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัส
ระหว่างผิววัตถุสองก้อนใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทาง
เคลื่อนที่หรื อแนวโน้มที่
เคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสี ยดทาน
ที่กระทาต่อวัตถุขณะอยูน่ ิ่ง
เรี ยกว่า แรงเสี ยดทานสถิต แรง
เสี ยดทานที่กระทาขณะวัตถุ
กาลังเคลื่อนที่ เรี ยกว่า แรงเสี ยด
ทานจลน์ การเพิ่มและลดแรง
เสี ยดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่
ของวัตถุ
9.การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
22
22
เป็ นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มี
เส้นทางเป็ นพาราโบลา
ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็ นการ
เคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของ
โลกทาให้ความเร่ งคงตัว ส่ วน
การเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็ น
การเคลื่อนที่ที่มีความเร็ วคงตัว
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ลาดับ
ที่

ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
10. วิเคราะห์และอธิบายการ 10. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
เคลื่อนที่แบบวงกลม
ด้วยอัตราเร็ วคงที่ แต่ความเร็ ว
ไม่คงที่ ดังนั้นจึงทาให้เกิด
ความเร่ งเข้าสู่ ศูนย์กลาง
ผลการเรียนรู้

เวลา นา้ หนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

วัตถุเคลื่อนที่
แบบวงกลมได้เพราะมีแรง
กระทากับวัตถุในทิศชี้เข้าหา
ศูนย์กลาง เรี ยกว่าแรงเข้าสู่
ศูนย์กลาง
11. วิเคราะห์และอธิบายการ 12. การเคลื่ อ นที่ แ บบฮาร์ ม อ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอ นิ กอย่างง่ายเป็ นการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ที่มี เส้นทางกลับไป
ย่างง่าย
กลับ มาซ้ ารอยเดิ ม โดยผ่ า น
ตาแหน่ งสมดุ ลและมี คาบคง
ตัวและมีความเร่ งแปรผันตรง
กับ การกระจัด จากต าแหน่ ง
สมดุล
รวมระหว่างภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

80
80

70
30
100
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คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
รหัสวิชา ว31201 วิชา ฟิ สิกส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์
เวลา 80 ชั่วโมง จานวน 2.0 หน่ วยกิต

สังเกต ทดลอง สังเกต สื บค้น การนาเสนอ อธิ บายความหมาย ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และหน่วยสากล(SI)
คาอุปสรรค วิธีการวัด เครื่ องมือที่ใช้วดั ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ค่าความคลาดเลขนัยสาคัญ การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปรความหมายจากกราฟ ความสัมพันธ์ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ ว ความเร็ ว อัตราเร่ ง
ความเร่ ง ความเร็ วสัมพัทธ์กบั เวลาการคานวณหาความเร็ วชัว่ ขณะและความเร่ งชัว่ ขณะจากแถบกระดาษที่
เคลื่อนผ่านเครื่ องเคาะสัญญาณเวลาความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ในแนวราบกับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ภายใต้ความเร่ งคงที่ มวล แรง น้ าหนัก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การนากฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน มา
ใช้ประโยชน์ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล ของนิวตัน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของความเร่ ง g และระยะห่าง
ระหว่างจุดศูนย์กลางของโลก สภาพเสมือนไร้น้ าหนัก สมดุลสถิต สมดุลต่อการเลื่อนที่ สมดุลต่อการหมุนจุด
ศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วง แรงเสี ยดทาน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่ในแนววงกลม เคลื่อนที่
แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ในกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสาร
สิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู ้ ไปใช้ในการดารงชี วิตของตนเอง ดูแลสิ่ งมีชีวิต สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน เกิดคุณลักษณะแก่ผเู ้ รี ยนในด้านใฝ่ เรี ยนรู ้มุ่งมัน่ ทางาน และมีจิตสาธารณะ
กาหนดทิศทางและวางแผนการดาเนินชีวติ ปฏิบตั ิตนตามทิศทางเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ผลการเรี ยนรู้
1. อธิ บายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิ สิ กส์ ปริ มาณกายภาพและหน่วยในระบบเอสไอ
2. อธิ บายการวัดปริ มาณกายภาพต่างๆต้องพิจารณาความคลาดเคลื่อนในการวัด และนาความ
คลาดเคลื่อนจากการวัด มาพิจารณาในการนาเสนอผล การเขียนกราฟ รวมทั้งมีทกั ษะในการรายงาน
การทดลอง
3. อธิ บายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงและปริ มาณที่เกี่ยวข้อง
4. อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดความเร็ วและความเร่ ง ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่
มีความเร่ งคงที่
5. อธิบายแรงและหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรง
6. อธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ
7. อธิ บายกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
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8. อธิ บายแรงเสี ยดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง
9. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
10. วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม
11. วิเคราะห์และอธิ บายการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย

