
ช่ือ ....................................................................................... ห้อง ม.4/.......  เลขที่ .............. 

แนวข้อสอบกลางภาควชิาฟิสิกส์ 1 ปี 2558 

ครูจรีศักดิ์  ภู่ทับทิม 

ลกัษณะข้อสอบ ขอ้สอบ จาํนวน 28 ขอ้ 90 คะแนน เวลา 90 นาที 

แบ่งเป็น  1. โจทยเ์ลือกตอบ แบบ 2 ตวัเลือก 5 ขอ้ 10 คะแนน

2. โจทยเ์ลือกตอบ แบบ 4 ตวัเลือก 6 ขอ้ 12 คะแนน

3. โจทยแ์บบอตันยั (แสดงวิธีทาํ) 17 ขอ้  68 คะแนน

วธิีการทําข้อสอบ 

1. ขอ้สอบความเขา้ใจ (ขอ้ละ 2 คะแนน) ใหน้กัเรียนกากบาททบัขอ้ท่ีถูกตอ้ง

2. ขอ้สอบคาํนวณ (ขอ้ละ 4 คะแนน)  ใหน้กัเรียนกากบาททบัขอ้ท่ีถูกตอ้ง และแสดงวิธีทาํ โดยแยกคะแนน

ส่วนท่ีกากบาท ( 1 คะแนน)  และส่วนท่ีแสดงวิธีทาํ (3 คะแนน) ออกจากกนั ถา้นกัเรียนกากบาทคาํตอบ

โดยไม่แสดงวิธีทาํ  ถา้คาํตอบถูก จะไดค้ะแนนในส่วนของคาํตอบ แต่ไม่ไดค้ะแนนในส่วนของวิธีทาํ

เกณฑ์การให้คะแนน ในส่วนของการแสดงวธิีทํา 

1. สูตร 1 คะแนน

2. แทนค่าตวัเลข 1 คะแนน

3. คาํตอบ 0.5 คะแนน

4. หน่วย 0.5 คะแนน

หมายเหตุ ไม่ใส่หน่วยหลงัคาํตอบ ไม่ตรวจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เน้ือหาที่ออกสอบ 

 ระยะทาง และการกระจดั ( 3 ข้อ )

1. ระยะทาง หมายถึง...........................................................................................................................................

ตวัแปรท่ีใชแ้ทนระยะทางคือ...............................................มีหน่วยเป็น ....................................................... 

2. การกระจดั หมายถึง ........................................................................................................................................

ตวัแปรท่ีใชแ้ทนการกระจดั คือ....................................... ....มีหน่วยเป็น ....................................................... 

3. จงหาระยะทางและการกระจดัจากรูปต่อไปน้ี จาก a ไป b
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4. เด็กคนหน่ึงเดินตามเสน้ทางคร่ึงวงกลมดงัรูป ระยะทาง และการกระจดัจาก A ไป B มีค่าเท่าไร  ตามลาํดบั

5. เม่ือวตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมไดค้ร่ึงรอบ คิดเป็นระยะทาง 44 เมตร จงหาว่าการกระจดัของวตัถุ

มีค่าเป็นก่ีเมตร

 อตัราเร็วและความเร็ว ( 3 ข้อ )

6. อตัราเร็ว หมายถึง............................................................................................................................................

ตวัแปรท่ีใชแ้ทนอตัราเร็วคือ....................................... มีหน่วยเป็น ..................................................  

เขียนเป็นความสมัพนัธไ์ดว้่า .......................................................................................................................... 

7. ความเร็ว หมายถึง ...........................................................................................................................................

ตวัแปรท่ีใชแ้ทนความเร็ว คือ ..................................... มีหน่วยเป็น ................................................. 

เขียนเป็นความสมัพนัธไ์ดว้่า .......................................................................................................................... 

8. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 8 เมตรต่อวนิาที หมายความว่า

ในเวลา 1 วินาที วตัถุเคล่ือนท่ีได ้  ระยะทาง .............................................. เมตร 

ถา้ในเวลา 20 วินาที วตัถุจะเคล่ือนท่ีได ้ ระยะทาง ........................................... เมตร 

9. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 25 เมตรต่อวนิาที หมายความว่า

เคล่ือนท่ีได ้ระยะทาง 25 เมตร วตัถุตอ้งใชเ้วลาในการเคล่ือนท่ี ................... วินาที 

ถา้เคล่ือนท่ีได ้ระยะทาง 500 เมตร วตัถุตอ้งใชเ้วลาในการเคล่ือนท่ี ................... วินาที 
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10. เด็กคนหน่ึงวิ่งเป็นเสน้ตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั้น ก็หนักลบัแลว้วิ่งเป็นเสน้ตรง

ไปทางซา้ยอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็วเฉล่ีย ของเด็กคนน้ีเป็นไปตามขอ้ใด

1. 3.5 เมตร/วินาที

2. 3.6 เมตร/วินาที 

3. 6.0 เมตร/วนิาที 

4. 7.0 เมตร/วนิาที 

11. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีจาก A ไป B ผา่น C , D  ซ่ึงอยูบ่นแนว

เสน้ตรงเดียวกนัดงัรูปใชเ้วลานาน 10 วินาที จงหา

อตัราเร็วเฉล่ียและความเร็วเฉล่ียในหน่วยเมตรต่อวนิาที

1. 4.5 , 1.5

2. 9 , 3

3. 13.5 , 4.5

4. 18 , 6

12. ตอนเร่ิมตน้วตัถุอยูห่่างจากจุดอา้งอิงไปทางขวา 5 เมตร เม่ือเวลาผา่นไป 10 วินาที วตัถุอยูห่่างจากจุดอา้งอิง

ไปทางซา้ย 7 เมตร วตัถุน้ีมีความเร็วเฉล่ียเป็นก่ีเมตรต่อวินาที

1. 0.2 m ไปทางซา้ย

2. 0.2 m ไปทางขวา

3. 1.2 m ไปทางซา้ย

4. 1.2 m ไปทางขวา
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13. ตวัอยา่งท่ี  9 รถยนตค์นัหน่ึงแล่นดว้ยอตัราเร็วคงตวั 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ระยะทาง ท่ีรถยนตค์นัน้ีแล่น

ได ้ในเวลา 6 นาทีเป็นไปตามขอ้ใด

1. 0.3 กิโลเมตร

2. 2.0 กิโลเมตร

3. 3.3 กิโลเมตร

4. 120 กิโลเมตร

14. ขบัรถจากเมือง A ไปเมือง B ดว้ยอตัราเร็ว 40 km/hr เม่ือถึงเมือง B ก็ขบักลบัมาเมือง A

ดว้ยอตัราเร็ว  60 km/hr อตัราเร็วเฉล่ีย และ ความเร็วเฉล่ีย ตลอดการเคล่ือนท่ีเป็นเท่าใด

15. ชายคนหน่ึงออกเดินจากบา้นดว้ยอตัราเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เม่ือผา่นไป 2 ชัว่โมง เขาเร่ิมวิ่งดว้ย

อตัราเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เป็นเวลา 2 ชัว่โมงจึงหยดุ จงหาอตัราเร็วเฉล่ียในหน่วย กิโลเมตรต่อชัว่โมง
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 การเคล่ือนที่แนวราบ 10 ข้อ (ความเข้าใจ 3 ข้อ คาํนวณ 7 ข้อ)

- โจทย์ความเข้าใจเกีย่วกบัการกาํหนดตวัแปร แบบ 2 ตวัเลือก 2 ข้อ

16. “รถเคล่ือนที่จากหยดุนิ่ง” หมายถึงอะไร

ก. ความเร็วตน้เท่ากบัศูนย์ ข. ความเร็วปลายเท่ากบัศูนย ์

17. “รถเคล่ือนที่จนหยุดนิ่ง” หมายถึงอะไร

ก.  ความเร็วตน้เท่ากบัศูนย ์ ข. ความเร็วปลายเท่ากบัศูนย ์

- โจทยค์วามเขา้ใจเก่ียวกบัการกาํหนดตวัแปร แบบ 4 ตวัเลือก 1 ขอ้ 

18. ขอ้ความ “ระยะทางเพิม่ขึน้  𝟒𝟒 𝒎𝒎  ในแต่ละวนิาท”ี หมายถึงอะไร

ก.  𝑎𝑎 =  4 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 ข.  𝑎𝑎 = −4 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 

ค.  𝑣𝑣 =  4 𝑚𝑚/𝑠𝑠 ง.  𝑣𝑣 =  −4 𝑚𝑚/𝑠𝑠  

- โจทย์การเคล่ือนที่แนวราบแบบใช้ 5 สูตร ธรรมดา 4 ข้อ 

19. วตัถุหน่ึงเคล่ือนท่ีออกจากจุดหยดุน่ิงดว้ยความเร่งคงท่ี 4 เมตร/วินาที2 อยากทราบว่าเม่ือเวลาผา่นไป

5 วินาที วตัถุจะมีความเร็วเท่าไร

20. รถคนัหน่ึงกาํลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 72 กิโลเมตร/ชัว่โมง แลว้เบรกเพ่ือใหจ้อดในเวลา 12 วินาที

อยากทราบรถเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางเท่าใดก่อนหยดุ

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….
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21. รถคนัหน่ึงกาํลงัเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เม่ือผา่นไป 5 วินาที ปรากฏว่ารถคนัน้ี

มีความเร็ว 30 เมตร/วินาที อนุภาคน้ีเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทางก่ีเมตร

22. วตัถุช้ินหน่ึงเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรงดว้ยความเร็วตน้ 5 เมตรต่อวินาที โดยมีความเร่ง  2 m/s2

ขณะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง 24 เมตร วตัถุเคล่ือนท่ีมาแลว้ก่ีวินาที

23. เคร่ืองบินลาํหน่ึงลงจอด ดว้ยความเร็ว 30 เมตรต่อวินาที จากนั้น ลดความเร็วลง 2 เมตรต่อวินาทีในแต่ละวินาที

จงหา ระยะทาง ตั้งแต่ลงจอด จนหยดุน่ิง

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….
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- โจทย์การเคล่ือนที่แนวราบแบบหลายความเร่ง 1 ข้อ 

24. รถโดยสารเร่ิมออกจากสถานีรถไฟนาสะอุง้ดว้ยความเร่งคงท่ี 2 m/s2 เป็นเวลา 10 วินาที แลว้เคล่ือนท่ีต่อไป

ดว้ยความเร็วคงท่ีเป็นเวลา 20 วินาที จึงแตะเบรกดว้ยความหน่วง 4 m/s2 จนหยดุ ท่ีสถานีหนองลิงกุดพอดี

จงหาระยะทางระหว่างสถานีทั้งสอง

25. รถยนตเ์คล่ือนท่ีจากหยดุน่ิงดว้ยความเร่งคงท่ี  จนมีความเร็วเป็น 10 เมตรต่อวินาที โดยใชร้ะยะทาง 200

เมตร แลว้ขบัต่อไปดว้ยความเร็วคงท่ีระดบัน้ี  อีก 500 เมตรก่อนจะเบรกดว้ยดว้ยความหน่วงคงท่ี 2 เมตร

ต่อวินาที2 จนรถหยดุน่ิงพอดี จงหาเวลาตลอดการเคล่ือนท่ีน้ี
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- โจทย์การเคล่ือนที่แนวราบแบบรถ 2  คนัไล่ตามกนั 1 ข้อ 

26. รถเก๋งคนัหน่ึงจอดรอสญัญาณไฟอยูท่ี่ส่ีแยกแห่งหน่ึง เม่ือสญัญาณเปล่ียนเป็นไฟเขียวรถเก๋งก็เคล่ือนท่ี

ออกไปดว้ยความเร่ง 2 m/ s2 ขณะเดียวกนันั้นเองรถมอเตอร์ไซดก์็แล่นผา่นหนา้ไปดว้ยความเร็วคงท่ี

10 m/s จงหาว่านานเท่าใดรถเก๋งจะวิ่งทนัรถมอเตอร์ไซด ์และห่างจากสญัญาณไฟก่ีเมตร

- โจทย์ประยุกต์ 2 ช้ัน 1 ข้อ 

 การเคล่ือนที่แนวดิง่ 12 ข้อ (ความเข้าใจ 5 ข้อ คาํนวณ 7 ข้อ)

- โจทย์ความเข้าใจเกีย่วกบัการกาํหนดตวัแปร 3 ข้อ เป็นแบบ 2 ตวัเลือก

27. โยนวตัถุถึงจุดสูงสุด ความเร็วท่ีจุดสูงสุด หมายถึง อะไร

ก. ความเร็วตน้เท่ากบัศูนย ์ ข.  ความเร็วปลายเท่ากบัศูนย ์

- โจทย์ความเข้าใจเกีย่วกบัการกาํหนดตวัแปร 2 ข้อ เป็นแบบ 4 ตวัเลือก 

28. ลูกบอล A มีมวลเป็น 2 เท่าของลูกบอล B ปล่อยลูกบอลทั้งสองใหต้กอยา่งอิสระพร้อมกนั

จากความสูงเดียวกนั ถา้ไม่คิดแรงตา้นของอากาศ ขอ้ใดกล่าว ไม่ถูกตอ้ง

ก. ลูกบอลทั้งสองมีความเร่งเท่ากนั ข. ลูกบอลทั้งสองมีความเร่งคงตวั

ค. ลูกบอลทั้งสองลอยอยูใ่นอากาศนานเท่ากนั ง. ลูกบอล A มีความเร็วมากกว่าลูกบอล B 

29. ปล่อยลูกบอล M1 จากท่ีสูงใหต้กแบบเสรี ดว้ยความเร่ง a1 ขณะเดียวกนัก็โยนลูกบอล M2 ข้ึนไป

ในแนวด่ิง ดว้ยความเร่ง a2 ถา้ไม่คิดแรงตา้นอากาศขอ้ใดถูกตอ้ง

ก. ขนาดของ a1 มากกว่า a2 ข. ขนาดของ a1 นอ้ยกว่า a2 

ค. ขนาดของ a1 เท่ากบั a2 ง.  ขนาดของ a1 เท่ากบั a2 แต่มีทิศตรงกนัขา้ม 
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- โจทย์การเคล่ือนที่แนวดิ่งแบบใช้ 5 สูตร ธรรมดา 5 ข้อ 

30. ปล่อยวตัถุใหต้กลงในแนวด่ิงจากท่ีสูง 125 เมตร

จงหา 1. เวลาท่ีวตัถุตกลงถึงพ้ืน 

2. ความเร็วขณะกระทบพ้ืน

31. ขวา้งลูกบอลลงมาในแนวด่ิงดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เม่ือเวลาผา่นไป 4 วินาที วตัถุจะเคล่ือนลงมาได้

ระยะทางเท่ากบัก่ีเมตร

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….
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32. โยนวตัถุข้ึนจากพ้ืนดว้ยความเร็วตน้ 40 เมตร/วินาที วตัถุจะข้ึนไปถึงจุดสูงสุดภายในเวลาก่ีวนิาที

และข้ึนไปสูงสุดก่ีเมตร

33. ชายคนหน่ึงโยนเหรียญข้ึนในแนวด่ิงดว้ยความเร็วตน้ 20 เมตร/วินาที เป็นเวลานานเท่าใด

เหรียญจึงจะตกลงมาถึงตาํแหน่งเร่ิมตน้

34. ขวา้งกอ้นหินข้ึนไปในแนวด่ิงดว้ยความเร็ว 40 m/s กินเวลานานเท่าไร กอ้นหินจึงอยู ่สูงจากพ้ืนดิน 60 m

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….
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35. เด็กคนหน่ึงโยนกอ้นหินข้ึนไปในแนวด่ิงดว้ยอตัราเร็วตน้ 10 เมตร/วินาที กอ้นหินตกถึงพ้ืนซ่ึงอยูต่ ํ่ากว่า

ตาํแหน่งมือท่ีกาํลงัโยนเป็นระยะทาง 15 เมตร จงหาว่ากอ้นหินเคล่ือนท่ีอยูใ่นอากาศเป็นเวลานานก่ีวินาที

36. โยนลูกบอลข้ึนไปในแนวด่ิงบนดาวเคราะห์ดวงหน่ึง พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างความสูง ลูกบอล

ในแนวด่ิงจากพ้ืนกบัเวลาเป็นดงัรูป ความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงของดาวดวงน้ี มีค่าก่ีเมตร/วินาที2

37. บอลลูนลูกหน่ึงกาํลงัลอยข้ึนตรง ๆ ในแนวด่ิงดว้ยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ขณะอยูสู่งจากพ้ืนดิน 400 เมตร

ก็ปล่อยถุงทรายลงมา อยากทราบว่านานเท่าใดถุงทรายถึงพ้ืนดา้นล่าง

𝑠𝑠 = ……… 

𝑢𝑢 = …….. 

𝑣𝑣 = …….. 

𝑎𝑎 = ……… 

𝑡𝑡 = …….
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- โจทย์การเคล่ือนที่แนวดิ่งแบบวตัถุ 2 ชิน้เจอกนักลางอากาศ  1 ข้อ 

38. ปล่อยกอ้นหินจากหนา้ผาสูง 30 m ขณะเดียวกนั คนท่ีอยูท่ี่พ้ืนดา้นล่างกข็วา้งกอ้นหินข้ึน

ดว้ยอตัราเร็ว 15 m/s นานเท่าใดกอ้นหินทั้งสองจึงพบกนั จุดท่ีพบกนัสูงจากพ้ืนก่ีเมตร

39. ขวา้งกอ้นหินข้ึนจากหนา้ผา ซ่ึงสูง 100 m ดว้ยอตัราเร็ว 10 m/s ขณะเดียวกนั คนท่ีพ้ืนดา้นล่าง

ขวา้งกอ้นหินข้ึนดว้ยอตัราเร็ว 60 m/s นานเท่าใดกอ้นหินทั้งสองจึงพบกนั

40. โยนกอ้นหินข้ึนจากพ้ืนดว้ยอตัราเร็ว 30 m/s ต่อมาอีก 2 วินาที จึงโยนกอ้นหินข้ึนไปอีก  ดว้ยอตัราเร็วตน้

เท่าเดิม นานเท่าใดกอ้นหินทั้งสองจึงพบกนั

- โจทย์ประยุกต์ 2 ช้ัน 1 ข้อ 
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