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การแข่งขันขบัรถยนต์ทางไกลเชยีงใหม่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 : การวางแผนกรณีฉุกเฉิน 

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 4 ใช้เวลา 1 คาบเรียน  

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ คุณศักดิ์  นานา  บอกกับนักเรียนว่า ในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมานั้นเกิดอุบัติเหตุ
อย่างรุนแรงขึ้นและมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ไม่สามารถน าส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา  คณะกรรมการจัดงานจึง
ต้องการให้นักเรียนเสนอข้อแนะน าว่า  ควรจะมีการวางแผนในการน าส่งผู้บาดเจ็บ ให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท าได้อย่างไร  นักเรียนจะได้รับข้อมูลสมมุติจุดเกิดอุบัติเหตุรถชนและให้นักเรียนวางแผนในการ
น าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  ในการนี้นักเรียนจะต้องระบุโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดโดยให้รายละเอียดของข้อมูลเรื่องการกระจัดจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุ   และคัดเลือก
ยานพาหนะท่ีเหมาะสมส าหรับการเดินทาง  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสอบถามอย่างละเอียดในกิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์  สามารถระบุและจ าแนกการวัดปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์  
รวมไปถึงความสัมพันธ์ของปริมาณทั้งสองกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์   ท้ายที่สุดแล้วนักเรียนจะได้รับ
มอบหมายภาระงานให้เคลื่อนย้ายผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บและหลงทางเนื่องจากการขับรถยนต์ออกนอกเส้นทาง
การแข่งขัน  งานนี้เป็นงานรายบุคคลมีการก าหนดเวลาและใช้เป็นกิจกรรมการประเมินผล 
 

ค าศัพท์ 

ระยะทาง, การกระจัด, เวลา, อัตราเร็ว, ความเร็ว, เวกเตอร์, สเกลาร์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ได้ 
2. สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางและการกระจัดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
3. สามารถท างานเป็นกลุ่มและยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 60 นาที 

 
ขั้นสร้างความสนใจ         5 นาที 
แนะน าภาระงานชิ้นสุดท้ายที่คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันต้องการให้นักเรียนเสนอค าแนะน า  ส าหรับการ
วางแผนน าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ภาพนิ่งที่ 1   แนะน าบริบทของแผนการเรียนรู้นี้ให้กับนักเรียน  
ภาพนิ่งที ่2   เน้นจุดประสงค์ของแผนการเรียนรู้นี้ 
ภาพนิ่งที่ 3 – 5   คุณศักดิ์  นานา กล่าวขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการในการเลือกเส้นทางที่ดี

ที่สุดส าหรับการแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ไปเชียงรายครั้งนี้  แต่คุณศักดิ์เล่าว่าใน
การแข่งขันครั้งก่อนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกัน และไม่สามารถน าผู้ได้รับ 
บาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที  แสดงวีดีทัศน์การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชน
กันในการแข่งขัน 

   http://www.youtube.com/watch?v=MWlGBUkuTxA&feature=related.  

   หลังจากนั้นแนะน าภาระงานให้นักเรียนท า คือ การวางแผนในการน าส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไป
ส่งโรงพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะท าได้  

ขั้นส ารวจและค้นหา         20 นาที 
นักเรียนจะต้องตัดสินใจอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างการแข่งขัน  โดยนักเรียนจะเลือกโทรศัพท์เรียก
เฮลิคอปเตอรท์ีเ่คลื่อนที่ตามเส้นทางตรงหรือเรียกรถโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ขับไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยว 

ภาพนิ่งที่ 6   บอกนักเรียนว่า ถ้าอุบัติเหตุรถชนเกิดขึ้นในเส้นทางการแข่งขันนักเรียนจะท าอย่างไร  โดย
ให้นักเรียนระดมความคิด 5 นาที เพื่อสรุปแนวคิดของกลุ่ม 

ภาพนิ่งที่ 7 ครูแนะน าแนวคิดให้กับนักเรียนก่อนการวางแผนว่า  ในการวางแผนนักเรียนต้องพิจารณา
เกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งไหนใกล้ที่สุด จะน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้วยรูปแบบใด และ
โรงพยาบาลจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรเพ่ือที่จะน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่าง
รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  ดังนั้นจึงต้องค านึงถึงจุดอ้างอิง  ทิศทาง  และระยะทาง   โดย
ให้เวลากับนักเรียน 15 นาที ในการพัฒนาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

http://www.youtube.com/watch?v=MWlGBUkuTxA&feature=related
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น าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน โดยครูแจกใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : 
อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป         15 นาที 
นักเรียนน าเสนอแผนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยนักเรียนและครูตั้งค าถามและร่วมกันอภิปรายอย่างละเอียด
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ เพ่ิมเติมให้กับนักเรียน 

ภาพนิ่งที่ 8  ให้นักเรียน 2 – 3 กลุ่ม น าเสนอแผนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  แล้วถามความคิดเห็นของ
นักเรียนในชั้นเรียนว่า กลุ่มเพ่ือนของนักเรียนที่น าเสนอแผนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีการ
ระบุต าแหน่งของจุดเกิดเหตุ เลือกโรงพยาบาลที่มีระยะทางใกล้ที่สุด เลือกวิธีในการ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่เหมาะสมที่สุด และสามารถให้ค าแนะน าที่ดีที่สุดส าหรับการบริการ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่  จากนั้นแนะน านักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องปริม าณ
เวกเตอร์กับปริมาณสเกลาร์โดยเน้นย้ าให้นักเรียนเข้าใจว่า ปริมาณสเกลาร์มีแต่ขนาดเพียง
อย่างเดียว เช่น ระยะทาง  ส่วนปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด 
แล้วครูก็ท าการแจกใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : เวกเตอร์หรือสเกลาร์? 

ขั้นขยายความรู้           10 นาที 
นักเรียนจ าแนกเครื่องมือวัดปริมาณต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมการจัดกลุ่มเครื่องมือเหล่านั้นว่าใช้ในการวัดปริมาณ
เวกเตอร์หรือสเกลาร์ แล้วระบุปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์ว่า  ปริมาณใดเป็นปริมาณ
เวกเตอร์และปริมาณใดเป็นปริมาณสเกลาร์พร้อมให้เหตุผลประกอบด้วย  

ภาพนิ่งที่ 9 – 10  ตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนอธิบายว่าเครื่องมือหรือรูปภาพที่ให้ไว้สามารถวัดอะไรได้และให้
ระบุว่าเป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์  แล้วสรุปกิจกรรมด้วยการถามค าถามกับนักเรียน
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยการเลือกรูปภาพที่แตกต่างกันรวมทั้งร่วมกันอภิปรายเหตุผลของนักเรียน  
ต่อจากนั้นให้นักเรียนบอกเหตุผลว่า เพราะเหตุใดปริมาณนั้นจึงเป็นเวกเตอร์หรือเป็นส
เกลาร์ ท าเช่นนี้กับเรื่องการเคลื่อนที่ของยานพาหนะโดยให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของยานพาหนะที่น ามาใช้เตรียมพร้อมส าหรับการช่วยเหลือว่ามีปริมาณใดเป็น
เวกเตอร์หรือสเกลาร์ พร้อมทั้งระบุเหตุผลโดยให้มีการอภิปรายร่วมกัน 

ขั้นประเมินผล          10 นาที 
นักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรมที่ก าหนดตามเวลาอันจ ากัด โดยให้วางแผนการเคลื่อนย้ายผู้ขับขี่ที่หลงออกนอก
เส้นทางท่ีก าหนดไว้และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   

ภาพนิ่งที่ 11 – 13  น านักเรียนเข้าสู่ภาระงานด้วยการแจกใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : หลงทางและตกอยู่ใน
อันตราย!  โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมนี้เป็นรายบุคคลใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการ
วางแผนเคลื่อนย้ายผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บ การตัดสินใจและการเตรียมการเพ่ือให้
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ข้อแนะน าทั้งหมด  ซึ่งครูอาจจะให้ท าเป็นกิจกรรมกลุ่มก็ได้และถ้าเวลาในการท ากิจกรรม
นี้ในชั้นเรียนไม่เพียงพอก็มอบหมายให้นักเรียนไปท าเป็นการบ้านในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 

การประเมินผลและการจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียนรายบุคคล 

การประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูถือโอกาสประเมินผลนักเรียนจากการตอบค าถามในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการอ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียน  สังเกตเมื่อนักเรียนท างานในการแก้ปัญหาซึ่งครูอาจจะประเมินผลงานของนักเรียนในใบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งเมื่อนักเรียนน าเสนอแผนฉุกเฉินด้วย  โดยครูสามารถประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคลจากการท างานในภาระงานของขั้นประเมินผล 

การจ าแนกความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอยให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากอาจจะมีนักเรียนบางคนต้องการให้
ครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนท าการแก้ปัญหาในขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นขยายความรู้ และในการท ากิจกรรม
ขั้นประเมินผล  

การเตรียมบทเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ที่ต้องใช้ 

ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : อุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน (SS 1)  
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : เวกเตอร์หรือสเกลาร์? (SS 2) 
ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : หลงทางและตกอยู่ในอันตราย! (SS 3) 

เครื่องมือที่ต้องใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่มี 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 4 คน 

 แผนที่ 

 ดินสอ  

 ไม้บรรทัด 

 เครื่องคิดเลข 
 



การแข่งขันขับรถยนต์ทางไกลเชียงใหม่ 4 : การวางแผนกรณี
ฉุกเฉิน 
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ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 

ขั้นประเมินผล  
ส าหรับกลุ่มนักเรียน 2 – 4 คน หรือ นักเรียนแต่ละคน 

 แผนที่ 

 ดินสอ  

 ไม้บรรทัด 

 เครื่องคิดเลข 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน 

 ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 
 
 


