
การแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ 3 : ความเร็ว 
 

 

 

1 

 ⓒ Inspiring Science Project 2012 

การแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 : ความเร็ว 

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 3 ใช้เวลา 2 คาบเรียน  

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ คุณศักดิ์  นานา บอกนักเรียนว่า  คณะกรรมการต้องการให้มีจอทีวีส าหรับผู้เข้าชม  
แต่คณะกรรมการไม่แน่ใจว่าควรแสดงค่าอัตราเร็วหรือความเร็ว  โดยนักเรียนจะได้รับการแนะน าให้รู้จัก
ความหมายและหลักการเกี่ยวกับความเร็ว การค านวณ หน่วยการวัด และสิ่งส าคัญที่สุด คือ ความเร็วมีทิศทาง  
นักเรียนท าการทดลองเพ่ือส ารวจอัตราเร็วและความเร็วของลูกปิงปองที่วิ่งบนรางที่ต่างกัน คือ รางที่เป็น
เส้นตรงกับรางที่ซิกแซก (zigzag) แล้วเปรียบเทียบผลการทดลอง  นักเรียนค านวณความเร็วของเครื่องบินที่ผู้
ขับขี่อาจจะบินมาจากที่ต่าง ๆ ของประเทศ  แล้วน าเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการว่า ควรจะระบุ
อัตราเร็วหรือความเร็วในจอทีวี เพราะเหตุใด  และส่วนใดในเส้นทางของการแข่งขันที่ควรจะติดตั้งเครื่องวัด
และจะวัดอย่างไร  
 

ค าศัพท์ 
ระยะทาง, การกระจัด, เวลา, อัตราเร็ว, ความเร็ว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เข้าใจความหมายและหลักการของความเร็ว 
2. สามารถค านวณความเร็วขอรถยนต์ได้ 
3. ท าการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอัตราเร็วและความเร็วได้ 
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4. เข้าใจความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วและความเร็ว 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 80 - 120 นาท ี
 
ขั้นสร้างความสนใจ         5 นาที    
แนะน าภาระงานชิ้นใหม่ให้กับนักเรียน คือ นักเรียนต้องให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการที่ต้องการเลือกว่าควรจะ
แสดงค่าของอะไรระหว่างอัตราเร็วหรือความเร็วของรถยนต์บนจอทีวีเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นจึงจะดี  ซึ่งนักเรียนจะ
ได้รับการแนะน าเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องของความเร็วและวิธีการค านวณหาความเร็ว 

ภาพนิ่งที่ 1  แนะน าบริบทของแผนการเรียนรู้นี้ให้กับนักเรียน 
ภาพนิ่งที่ 2  เน้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้นี้ 
ภาพนิ่งที่ 3 – 5   คุณศักด์ิ  นานา บอกกับนักเรียนว่า  ในตอนนี้พวกเขาได้เส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขันขับ

รถยนต์ทางไกลที่ดีที่สุดแล้ว  แต่คณะกรรมการยังต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติม โดย
คณะกรรมการต้องการแสดงให้ผู้ชมเห็นพฤติกรรมของผู้เข้าแข่งขันบนจอทีวี   เพ่ือให้เกิด
ความตื่นเต้นมากขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าควรจะแสดงค่าความเร็วหรือค่าอัตราเร็วรถยนต์ของผู้
เข้าแข่งขันแบบใดดี  ซึ่งคณะกรรมการต้องการค าแนะน าจากนักเรียนในเรื่องนี้ 

ภาพนิ่งที่ 6 อธิบายหลักการและแนวคิดเรื่องความเร็วให้กับนักเรียน  แล้วถามนักเรียนเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างอัตราเร็วและความเร็ว  เน้นย้ าให้นักเรียนทราบว่า ความเร็วค านวณมา
จากการกระจัดจึงมีทิศทาง  และแนะน างานที่นักเรียนต้องเตรียมส าหรับการฝึกปฏิบัตินี้
คืออะไร 

ภาพนิ่งที่ 7  เตือนความจ าของนักเรียนไว้ว่า  ให้ใช้การกระจัดในการค านวณความเร็วและการกระจัดมี
ทิศทาง  หลังจากนั้นถามนักเรียนเกี่ยวกับมาตรวัดอัตราเร็วบนแผงหน้าปัดรถยนต์  แล้ว
ให้นักเรียนอภิปรายในกลุ่มก่อนที่จะให้นักเรียนตอบค าถาม 

 

ขั้นส ารวจและค้นหา         20 – 30 นาท ี
นักเรียนท าการทดลองเพ่ือส ารวจและค้นคว้าผลของรางวิ่งที่มีลักษณะตรงและซิกแซก (zigzag) มีผลต่อ
อัตราเร็วและความเร็วของลูกปิงปอง 

ภาพนิ่งที่ 8  ย้อนกลับมาท่ีการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลและเส้นทางการแข่งขัน  แนะน านักเรียนเข้าสู่
แนวคิดว่า ในการแข่งขันนั้นเส้นทางจะมีด้วยการหลายลักษณะ เช่น ตรง คดเคี้ยว เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่ออัตราเร็วและความเร็ว  โดยอย่าลืมเน้นย้ าด้วยว่า การค านวณ
ความเร็วต้องใช้การกระจัดซึ่งเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง 

ภาพนิ่งที่ 9   แจกใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การส ารวจและค้นคว้า เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว โดย
แนะน าเครื่องมือต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถน ามาใช้ในการทดลอง  นักเรียนท าการทดลอง 
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บันทึกผลในตารางและท าการค านวณหาอัตราเร็วและความเร็วของลูกปิงปอง  รวมทั้งควร
เตรียมน าเสนอผลจากการทดลองด้วย 

 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป         15 นาที 
นักเรียนน าเสนอผลการทดลองของตนในแต่ละกลุ่ม ด้วยการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างอัตราเร็วและ
ความเร็ว  

ภาพนิ่งที่ 10 ให้นักเรียน 2 – 3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลการทดลองและถามว่าผลการทดลองใดเป็น
อัตราเร็วและผลการทดลองใดเป็นความเร็ว  แล้วให้นักเรียนท าการตอบค าถามลงในใบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  จากนั้นถามค าถามกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ พร้อมทั้งให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายค าตอบ  โดยเน้นย้ าว่าอัตราเร็วและความเร็วมีความแตกต่างกัน
มากที่สุดในเส้นทางที่คดเคี้ยวเนื่องจากความเร็วค านวณได้จากการกระจัด  และอัตราเร็ว
กับความเร็วจะมีขนาดเท่ากันในเส้นทางตรง  แต่ยังคงมีความแตกต่างเนื่องจากความเร็วมี
ทิศทาง 

 

ขั้นขยายความรู้          10 นาที 
นักเรียนท าการค านวณความเร็วและอัตราเร็วของรถยนต์ที่วิ่งรอบวงเวียนแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน หลังจาก
นั้นค านวณความเร็วของเครื่องบินที่บินในเส้นทางบินที่แตกต่างกันในประเทศไทย  

ภาพนิ่งที่ 11 นักเรียนอาจจะจ าได้จากแผนการเรียนรู้ที่ 1 ว่าการกระจัดมีค่าเป็นศูนย์  ดังนั้นความเร็ว
จะเท่ากับศูนย์ด้วย เพราะการกระจัดเป็นศูนย์เนื่องจากรถยนต์เริ่มและหยุดในต าแหน่ง
เดียวกัน  แต่การค านวณอัตราเร็วโดยใช้ระยะทางจะได้ค่าอัตราเร็วเป็น 5 เมตร/วินาที 

ภาพนิ่งที่ 12 ให้นักเรียนท าการค านวณความเร็วของเส้นทางสายการบินในประเทศที่ผู้เข้าแข่งขัน
เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยใช้ข้อมูลของสายการบินไทยแอร์เวย์  แล้วถามค่า
ความเร็วของเครื่องบินที่ค านวณได้ในแต่ละเส้นทางการบินที่แตกต่างกับนักเรียนกลุ่มอ่ืน 
นอกเหนือจากกลุ่มที่เคยถามไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 

  
ขั้นประเมินผล          20 นาที 
นักเรียนให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันในเรื่องการแสดงค่าตัวเลขบนจอทีวีส าหรับผู้ชม และ
ให้เหตุผลประกอบว่าท าไมจึงควรแสดงค่านั้น  ควรวัดที่บริเวณเขตพ้ืนที่ใดของเส้นทางและจะวัดอย่างไร 

ภาพนิ่งที่ 13 แนะน านักเรียนเกี่ยวกับภาระงานเดิมตามแผนการจัดการเรียนรู้นี้  ด้วยการให้ค าแนะน า
ต่อคณะกรรมการว่า  ควรจะแสดงค่าตัวเลขของอะไรบนจอทีวีเพ่ือให้ผู้ชมเห็นในระหว่าง
การแข่งขัน ท าไมจึงใช้ตัวเลขนั้น บริเวณใดที่ควรจะวัด และจะวัดอย่างไร  ภาระงานชิ้นนี้
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อาจมอบหมายให้นักเรียนท าเป็นการบ้านรายบุคคลหรือเป็นงานกลุ่ม  หรือครูอาจน า
ข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มาใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ได้ 

 

การประเมินผลและการจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล 

การประเมินระหว่างเรียน 
ครูถือโอกาสประเมินนักเรียนในช่วงที่นักเรียนถามค าถาม ตลอดแผนการจัดการเรียนรู้และระหว่างที่ครูอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนด้วยการแนะน า การถามค าถามและการสังเกตในช่วงที่นักเรียนวางแผนและ
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบหรือทดลอง  ครูอาจจะประเมินจากการกรอกข้อมูลในใบกิจกรรมการวางแผนการ
ส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง และการน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบ  ครูอาจจะประเมินความสมบูรณ์
ของงานในใบกิจกรรมส่งเสริมการท างานของนักเรียน และเมื่อนักเรียนน าเสนอผลการทดลอง   ครูอาจจะ
ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการท าภาระงานในขั้นการประเมิน 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล 

ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอยให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากอาจจะมีนักเรียนบางคนต้องการให้
ครูอธิบายเพ่ิมเติมเมื่อนักเรียนท าการทดลองในขั้นของการส ารวจและค้นคว้า  หรือในขั้นขยายความรู้เมื่อ
นักเรียนท ากิจกรรม  

 

การเตรียมบทเรียน 
แหล่งการเรียนรู้ที่ต้องใช้ 

ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : การส ารวจและค้นคว้า เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว (SS 1) 

เครื่องมือที่ต้องใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่มี 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน 

 ลูกปิงปอง 

 หนังสือพิมพ์ 

 เทป 

 สายวัดหรือตลับวัด 



การแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ 3 : ความเร็ว 
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 นาฬิกาจับเวลา 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 2 – 4 คน 

 เครื่องคิดเลข 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

ขั้นประเมินผล  
ไม่มี 
 
 


