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การแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ (Chiang Mai Rally) 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 : อัตราเร็ว (Speed) 

บทน า 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ นักเรียนจะได้รับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ผู้ให้ค าแนะน าแก่สมาคมการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลแห่งประเทศไทย  ด้วยการวางแผนการแข่งขันขับ
รถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ไปเชียงราย  ซึ่งนักเรียนจะได้รับการแนะน าให้รู้จักกับ คุณศักดิ์  นานา   ผู้แทนจาก
สมาคมที่มาขอความร่วมมือนักเรียนในการให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินงานในเรื่องส าคัญ ๆ เพ่ือวาง
แผนการแข่งขัน  ในการนี้จึงต้องมีการน าเสนอเส้นทางที่สามารถใช้ในการแข่งขันได้ 3 เส้นทาง และเส้นทาง
ส ารองไว้อีก 1 เส้นทาง  หากมีปัญหากับเส้นทางที่ก าหนดไว้แต่เดิมในการแข่งขันทางไกลจากเชียงใหม่ไป
เชียงราย  รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับอัตราเร็วของรถยนต์เนื่องมาจากความลาดเอียงของเนินเขา   ต าแหน่ง
การติดตั้งกล้องเพ่ือตรวจจับความเร็วให้ผู้ชมได้เห็นถึงข้อมูลของผู้แข่งขันแต่ละคนทันต่อเหตุการณ์  และเพ่ือใช้
ส าหรับการวางแผนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส าหรับให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีกับผู้
แข่งขันที่ประสบอุบัติเหตุจากการชนกันของรถยนต์  ในหน่วยการเรียนนี้นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับระยะทาง
และการกระจัด การวัดและค านวณ อัตราเร็วและความเร็ว ปริมาณที่เป็นเวกเตอร์และสเกลาร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ต้องใช้ระยะเวลา 2 คาบเรียน  

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ คุณศักดิ์  นานา ผู้แทนจากสมาคมผู้แข่งขันขับรถยนต์ทางไกลแห่งประเทศไทย 
ขอขอบคุณนักเรียนส าหรับค าแนะน าเส้นทางการแข่งขันจากเชียงใหม่ไปเชียงราย  แต่แจ้งว่าคณะกรรมการ
ต้องการค าแนะน าเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทาง  นักเรียนจะต้องรู้การค านวณอัตราเร็วของรถยนต์ใน
แต่ละเส้นทาง  การลดต่ าลงของพ้ืนที่ลาดเอียงของภูเขามีผลต่ออัตราเร็วของรถยนต์และอัตราเร็วของรถยนต์ใน
แต่ละเส้นทางที่เขาเลือกไว้  นักเรียนควรเรียนรู้ว่าอัตราเร็วคืออะไร การค านวณหาอัตราเร็ว การส ารวจ
ตรวจสอบหรือทดลองเพ่ือศึกษาผลของความสูงหรือความลาดชันของพ้ืนที่ลาดเอียงมีต่ออัตราเร็วของรถยนต์
อย่างไร  ซึ่งนักเรียนจะได้ค านวณและเปรียบเทียบอัตราเร็วของรถยนต์ในการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลใน
ฤดูกาลปี 2011 ในประเทศไทยและทดสอบเส้นทางสามเส้นทางที่เลือกไว้ส าหรับการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกล
ระหว่างเชียงใหม่ไปเชียงรายก่อนที่จะน าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการการแข่งขันว่าควรจะเลือกเส้นทาง
ใด 
 

ค าศัพท์ 

อัตราเร็ว,  ระยะทาง,  เวลา,  ค่าเฉลี่ย,  พลังงานศักย์,  พลังงานจลน์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจความหมายและแนวคิดหลักเรื่องอัตราเร็วได้ 
2. สามารถส ารวจตรวจสอบผลของความสูงที่ท าให้พ้ืนลาดเอียงที่มตี่ออัตราเร็วของรถยนต์ได้ 
3. ค านวณอัตราเร็วของรถยนต์จากข้อมูลที่ศึกษาและก าหนดให้ได้ 
4. สามารถท างานเป็นกลุ่มและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 80 - 120 นาท ี
 

ขั้นสร้างความสนใจ         20 – 40 นาที 
เป็นการแนะน านักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและหลักการเรื่องอัตราเร็ว แล้วท าการค านวณ
อัตราเร็วผ่านการอภิปรายและการเรียนรู้ จากนั้นให้นักเรียนค านวณอัตราเร็วของรถยนต์ในการแข่งขันขับ
รถยนต์ทางไกลในฤดูกาลปี 2011  

ภาพนิ่งที่ 1      แนะน านักเรียนเข้าสู่บริบทของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ภาพนิ่งที่ 2         เน้นจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ภาพนิ่งที่ 3  น าเสนอภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณศักดิ์ นานา ขอบคุณนักเรียนส าหรับเส้นทางที่

นักเรียนได้น าเสนอ แต่คณะกรรมการจ าเป็นต้องได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมก่อนที่จะ
ตัดสินใจ 

ภาพนิ่งที่ 4          แนะน าวีดีทัศน์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซด์ YouTube ในปัจจุบันที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ดังนี ้

   http://www.youtube.com/watch?v=Tf4naDYSd3A&feature=related 
   http://www.youtube.com/watch?v=sVZPQjFdPy4&feature=relmfuI 
   ถามนักเรียนให้คิดและอภิปรายในกลุ่มว่า อัตราเร็วคืออะไร  และสามารถจะค านวณ

อัตราเร็วของรถยนต์ที่นักเรียนเพ่ิงชมในส่วนของการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลได้อย่างไร  
ให้เวลานักเรียน 5 นาที เพ่ืออภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นจากนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ  

ภาพนิ่งที่ 5    เป็นการแนะน าความหมายและหลักการเรื่องอัตราเร็ว และการค านวณ ให้กับนักเรียน 
ภาพนิ่งที่ 6  แสดงข้อมูลผลการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลให้กับนักเรียน แล้วตั้งค าถามเพ่ือค านวณ

อัตราเร็วของรถยนต์ที่ชนะในแต่ละการแข่นขัน โดยสามารถท าได้จากการท าใบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 1: อัตราเร็วในการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกล ปี 2011 ต่อจากนั้นตั้งค าถามว่า 
นักเรียนคิดว่า ท าไมอัตราเร็วจึงมีการเปลี่ยนแปลง? โดยค าตอบทั้งหลายได้มาจากแต่ละ
กลุ่มท่ีท าการค านวณหาอัตราเร็วในการแข่งขันขับรถทางไกลในเส้นทางต่าง ๆ  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tf4naDYSd3A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sVZPQjFdPy4&feature=relmfuI
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ขั้นส ารวจและค้นหา         20 – 40 นาที 
น านักเรียนเข้าสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนท าการทดลองเกี่ยวกับผลของ
ความชันที่มีต่ออัตราเร็วของรถ ด้วยการให้นักเรียนวางแผนและด าเนินการส ารวจตรวจสอบจากการใช้ใบ
กิจกรรมการวางแผนเพื่อช่วยในการด าเนินการ 

ภาพนิ่งที่ 7 – 9  น านักเรียนเข้าสู่กระบวนการส ารวจตรวจสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยการให้
นักเรียนท าการทดลองเกี่ยวกับผลของความลาดเอียงที่มีต่ออัตราเร็วของรถ  โดยครู
น าเสนออุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถน ามาใช้และสาธิตการเคลื่อนที่ของรถลงมาตามพ้ืนที่มี
ความลาดชัน  เพ่ือเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนในการส ารวจตรวจสอบครั้งนี้  
และด้วยการส ารวจตรวจสอบนี้เป็นแบบเปิด  ที่นักเรียนสามารถก าหนดตัวแปรใน
การศึกษาได้ด้วยตนเอง  ซึ่งในกระบวนการส ารวจตรวจสอบอาจจะพบสิ่งซับซ้อนที่คลาด
ไม่ถึง คือ นักเรียนอาจก าหนดตัวแปรเกี่ยวกับพลังงานศักย์  ซึ่งเป็นพลังงานที่มีค่าขึ้นอยู่
กับระดับความสูง  ดังนั้นในการทดลองเพ่ือศึกษาผลของมุมที่ท าให้พ้ืนลาดเอียงกับ
อัตราเร็วของรถ  ครูจะต้องเน้นให้นักเรียนปล่อยรถในต าแหน่งความสูงเท่ากัน  

 
 
 
 
 
 

ดังรูปจะเห็นว่า ต าแหน่ง A คือ ต าแหน่งของพ้ืนเอียงที่มีความสูงและพลังงานศักย์เท่ากัน
แต่มีมุมเอียง (X) ที่แตกต่างกัน  หากต้องการให้การทดลองนี้มีความชัดเจนไม่
คลาดเคลื่อนและสามารถจับเวลาได้ควรใช้พ้ืนเอียงที่มีความยาวประมาณ 3 เมตร  แต่
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกต าแหน่ง A และ B โดยมีการควบคุมความยาวของพ้ืนเอียงแต่
เปลี่ยนมุมที่ท าให้พ้ืนลาดเอียง ซึ่งมุมที่มีค่ามากจะไปสัมพันธ์กับค่าพลังงานศักย์ของรถท า
ให้พลังงานศักย์ของรถมีค่ามากด้วย  ดังนั้นในการอภิปรายครูอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์
เกี่ยวกับค่าของมุมที่ลาดเอียงกับอัตราเร็วของรถ  โดยไม่ต้องกล่าวถึงพลังงานศักย์และ
พลังงานจลน์ก็ได้  แต่ถ้านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ครูก็อาจจะมีการอธิบายเพ่ิมเติมไปด้วย
ก็ได้แต่สิ่งส าคัญ คือ ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมของ
พ้ืนเอียงกับอัตราเร็วของรถด้วยการวัดความยาว  เพื่อช่วยให้นักเรียนมีการส ารวจตรวจได้
อย่างชัดเจนว่า  ยิ่งมีความสูงชันมากรถก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากด้วยการให้นักเรียนท าใบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  
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ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป         15 นาที 
นักเรียนน าเสนอผลจากการส ารวจตรวจสอบ โดยครูตั้งค าถามเพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถแปลความหมาย 
อภิปราย และลงข้อสรุปจากการส ารวจตรวจสอบนั้น 

ภาพนิ่งที่ 10 ให้นักเรียน 2 – 3 กลุ่ม น าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบและขอให้นักเรียนในกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายข้อค าถามต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพนิ่งนี้  จากนั้นให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มตอบค าถาม
เหล่านั้นโดยครูถามนักเรียนในแต่ละกลุ่มด้วยค าถามที่แตกต่างกัน  และสรุปเน้นย้ าความ
เข้าใจในจุดที่ส าคัญ คือ ยิ่งพ้ืนที่ลาดเอียงมีความสูงชันมากเท่าไร รถยนต์ก็จะมีพลังงาน
ศักย์เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น และอัตราเร็วของรถยนต์ก็จะมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย  เนื่องจากพลังงาน
ศักย์มีการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ (เนื่องจากการเปลี่ยนรูปของพลังงาน) เมื่อรถยนต์วิ่ง
ลงจากพ้ืนที่ลาดเอียงอัตราเร็วของรถยนต์ก็จะเพ่ิมขึ้น ณ ต าแหน่งต่ าสุดของพ้ืนลาดเอียง
จะมีพลังงานศักย์เป็นศูนย์แต่จะมีค่าพลังงานจลน์มากที่สุด(รถยนต์ก าลังเคลื่อนที่ด้วย
อัตราเร็วสูงสุด) ในการอธิบายควรต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวคิด
เชิงนามธรรมและวิธีการที่ดีในการอธิบาย คือ การใช้ค าถามที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะของรถที่ก าลังเคลื่อนที่ลงจาก
ถนนบนเนินเขารวมทั้ง ถนนโค้ง แคบ หรือสูงชัน  โดยให้นักเรียนอธิบายว่า  ความลาด
เอียงของพ้ืนถนนก่อให้เกิดความอันตรายที่ส าคัญอย่างไร 

 

ขั้นขยายความรู้          15 นาที 
นักเรียนค านวณอัตราเร็วของรถยนต์ที่น าไปใช้ในการทดสอบเส้นทาง 3 เส้นทาง ส าหรับใช้ในการจัดการ
แข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ไปยังเชียงราย 

ภาพนิ่งที่ 11 – 13 แนะน านักเรียนเกี่ยวกับภาระงานชิ้นสุดท้ายส าหรับแผนการเรียนรู้นี้ แล้วแจกในกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ 3 : การทดสอบเส้นทาง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นงานที่นักเรียนสามารถท าเป็นกลุ่ม
หรือท าเป็นรายบุคคลได้ 

 

ขั้นประเมินผล          10 นาที 
ท้ายที่สุดเมื่อนักเรียนค านวณอัตราเร็วของรถยนต์ที่ทดลองขับบนเส้นทางที่เลือกไว้ส าหรับการแข่งขันขับ
รถยนต์ทางไกล 3 เส้นทางจากเชียงใหม่ไปเชียงราย  แล้วจากนั้นนักเรียนก็ไปน าเสนอข้อแนะน าต่อ
คณะกรรมการ 

ภาพนิ่งที่ 14 ท าการประเมินภาระงานด้วยการให้นักเรียนร่วมกันเขียนเรียบเรียงค าอธิบายจากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กับแนวคิดของนักเรียนเพื่อสร้างความหมายของแต่ละคน  ซึ่งเป็นกลยุทธ์
ในการสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับนักเรียนเพ่ือให้ครูแน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้  ครู
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อาจจะตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนอธิบายโดยใช้ความรู้สึกและข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ตรวจสอบว่า  ท าไมถนนต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเนินเขาสูงชัน หรือบางทีก็เป็นลักษณะโค้ง
จึงอันตรายมากกว่าถนนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงยาว ๆ  โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
น าเสนอข้อเสนอแนะหรือค าอธิบาย  แล้วหลังจากนั้นครูมีการสรุปและเน้นย้ าการเรียนรู้ที่
ส าคัญจากบทเรียน  แนวคิดเกี่ยวกับอัตราเร็ว  วิธีการค านวณอัตราเร็วและผลของความ
ลาดเอียงของความชันกับอัตราเร็วของรถ 

 

การประเมินผลและการจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล 

การประเมินระหว่างเรียน 
ครูอาจถือโอกาสประเมินผลนักเรียนในช่วงที่นักเรียนถามค าถาม ตลอดแผนการจัดการเรียนรู้และระหว่างที่ครู
อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ด้วยการแนะน า การถามค าถามและการสังเกตในช่วงที่นักเรียนวางแผน
และด าเนินการส ารวจตรวจสอบหรือทดลอง ครูอาจจะประเมินจากการกรอกข้อมูลในใบกิจกรรมการวาง
แผนการส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง และการน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบ ซึ่งครูอาจจะประเมิน
นักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อนักเรียนท างานในขั้นขยายความรู้ และข้ันประเมินผลภาระงานสุดท้ายในใบกิจกรรม
การเรียนรู้ชุดที ่2 และ 3 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล 

ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอยให้ความช่วยเหลือเนื่องจากอาจจะมีนักเรียนบางคนต้องการให้ครู
อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและขั้นตอนในการส ารวจตรวจสอบ  ซึ่งครูควรแจกใบ
กิจกรรมหรืออาจจะมีการปรับแก้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มของนักเรียนตามความสามารถที่แตกต่างกัน  เมื่อ
นักเรียนท ากิจกรรมในขั้นขยายความรู้และขั้นประเมินผล  

 

การเตรียมบทเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ที่ต้องใช้ 

ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 :  อัตราเร็วของรถยนต์ที่ชนะเลิศในการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลในฤดูกาลปี 2011 
เป็นเท่าไร? (SS 1) 

ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : กิจกรรมการวางแผนการส ารวจตรวจสอบอัตราเร็ว (SS 2) 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : การทดสอบเส้นทาง (SS 3) 
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เครื่องมือที่ต้องใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ใช้วีดีทัศน์จากเว็บไซด์  YouTube ในภาพนิ่งที่ 4 
 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน 

 กระดาษแข็งยาวมากกว่า 50 เซนติเมตร ฟิวเจอร์บอร์ด หรือไม้กระดานขนาดความกว้าง             
20 เซนติเมตร เพ่ือท าเป็นพ้ืนที่ลาดเอียง 

 รถยนต์ของเล่นคันเล็ก 1 คัน 

 ไม้เมตร หรือเชือกยาว 3 เมตร 

 นาฬิกาจับเวลา 

 เครื่องคิดเลข 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน 

 เครื่องคิดเลข 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 

ขั้นประเมินผล 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน 

 เครื่องคิดเลข 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 
 
 

 


