
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 5   รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ( ฟสิิกส์ )  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนทีแ่ละแรง  จำนวน 7  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้ 3  แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ จำนวน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 อัตราเร็ว  ความเร็ว                      จำนวน 2 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ความเร่ง                                        จำนวน 2 ชั่วโมง 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง  ระดับชั้น มัธยมสึกษาปีที่ 5 เวลา  7 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. อยู่อย่างพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ 
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ แรงและการ
เคลื่อนที่  

( 3  แผน 6  ชั่วโมง) 

สาระสำคัญการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็น
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อมีแรง
ภายนอกมากระทำต่อวัตถุโดยผลรวม
ของแรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์จะทำให้
วัตถุเคลื่อนที่ 
  

แผนที่ 1 (  3 ชั่วโมง)  

เรื่อง ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ  
มฐ./ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1  
 สาระการเรียนรู้ ปริมาณที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด 
อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง 
 

แผนที่ 3 ( 2 ชั่วโมง)  

เรื่อง  ความเร่ง 
มฐ./ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1 

 สาระการเรียนรู้ .การที่วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร็ว
เปลี่ยนแปลงไป กล่าวได้ว่า วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร่ง 

แผนที่ 2 ( 2 ชั่วโมง)  

เรื่อง อัตราเร็ว  ความเร็ว  
มฐ./ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1   

 สาระการเรียนรู้ การบอกว่าวัตถุใด
เคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว สามารถพิจารณา
ได้จากระยะทางหรือการกระจัดที่
วัตถุเคลื่อนที่เทียบกับเวลาที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ โดยระยะทางที่วัตถุ
เคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลา
เรียกว่า อัตราเร็ว (speed) และการ
กระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ใน 1 
หน่วยเวลา เรียกว่า ความเร็ว 
(velocity) 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา  7 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ว 2.2  ม.5/1  ม.5/2 
สาระสำคัญ การเคลื่อนที่และแรง 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายและยกตัวอย่างการเคลือ่นที่และแรง (K) 
2.นักเรียนสามารถจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูล
ที่ศึกษาค้นคว้าได ้( P) 
3 มุ่งมั่นในการทำงาน ( A )     
 สาระการเรียนรู้  
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเมื่อ
เวลาเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือมีแรงภายนอกมากระทำต่อ
วัตถุโดยผลรวมของแรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์จะทำให้วัตถุ
เคลื่อนที่ 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย   
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน /ช้ินงาน 
-ใบความรู ้
-ใบงาน 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ 

ตรวจคำตอบ 
แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ทดสอบ 
ตรวจคำตอบ 

แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกตการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

การเคลื่อนที่และแรง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาใบความรู้ ร่วมกันอภิปราย 
และสรุปการเคลื่อนที่และแรง 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 

 เวลา : 7 ชั่วโมง 

 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หนว่ยการเรียนรู้ เร่ือง การเคลื่อนที่และแรง 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5   เวลา  7  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะ
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๒. ตัวชี้วัด  ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบาย
ความเร่งของวัตถุ      

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายและยกตัวอย่างการเคลื่อนที่และแรง (K) 
2.นักเรียนสามารถจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าได้ ( P) 
3 มุ่งม่ันในการทำงาน ( A )     
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
   การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่อยู่ในแนว
เดียว เช่น การเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนตรงการ
เคลื่อนที่ของลูกมะพร้าวเมื่อตกจากต้นสู่พ้ืนดิน การ
เคลื่อนที่ของนักกีฬาว่ายน้ำในลู่ของสระ เป็นต้น การ
เคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่ซับซ้อนเพราะ
เป็นการเคลื่อนที่ใน 1 มิติเท่านั้น การเคลื่อนที่แนวตรง
จึงเป็นตัวอย่างที่เหมาะในการศึกษาปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ เพ่ือเป็นพื้นฐานสำหรับ
การศึกษาการเคลื่อนที่ลักษณะอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือมีแรงภายนอกมา

กระทำต่อวัตถุโดยผลรวมของแรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ 
 

 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย            4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบวัฏจักรสบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน  ) 
 
ขั้นที่ 1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการใช้คำถาม แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง 
ขั้นที่ 2  ขั้นสร้างความสนใจ   
ครูใช้สื่อ power point วีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมและดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 
ขั้นที่ 3  ขั้นสำรวจค้นหา  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มที่ 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุก
คนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง 
ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป   
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย อธิบายและสรุป ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล จาก power point และวีดีทัศน์
ที่ครูนำเสนอ อภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพื่อตอบคำถามในใบงาน  
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้  
ครูนำความรู้เพ่ิมเติมจากแบบเรียนมานำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น  
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  
ครูใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินผลด้านความรู้ ใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 แบบสังเกตพฤติกรรม สำหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตวิทยาศาสตร์  
ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนักเรียนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K 
1.อธิบายการเคลื่อนที่แนวตรง
ได้ 
2.นักเรียนอธิบายความหมาย
การบอกตำแหน่งของวัตถุได้ 
3.นักเรียนอธิบายความหมาย
ของระยะทางกับการกระจัด
ได้ 
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน P 
นักเรียนสามารถจัดกระทำและ
สื่อความหมายของข้อมูลที่
ศึกษาค้นคว้าได้ 
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน A 
ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

 
สังเกตการทำงาน 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. power point 
2. internet 

 
 
 

 
 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  7 ชั่วโมง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. การเคลื่อนที่และแรง มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างไร (เหตุผล) 
Q2. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุมีอะไรบ้าง ( ความรู้ )  

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง (ระยะทาง  การกระจัด  อัตราเร็ว  ความเร็ว)  
( ความรู้ ) 
Q4. ระยะทางและการกระจัดแตกต่างกันอย่างไร ( ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มี 
เพียงขนาดแต่ไม่มีทิศทาง ส่วนการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง)   
( ความรู้,เหตุผล ) 
Q5. แรง มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร (แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่) ( ความรู้,เหตุผล ) 

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6. การเคลื่อนที่และแรงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร ( ความรู้,เหตุผล ) 
 

 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา  7 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเคลื่อนที่ ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
2. แรงที่กระทำต่อวัตถุ 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความซื่อสัตย์ ยุตธิรรม  
2.มีความขยัน มานะพยายาม  
2.มีความรับผิดชอบ 
3.มีความรัก ความเมตตา 
4.มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกนัในตัวที่ด ี
 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและ
บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 

กำหนดความยากง่ายของ
เนื้อหาให้มีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 

ศึกษา เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และประเมิน ความ
เหมาะสมของเนื้อหา  

 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

ใช้เวลาในการจัดการเรียนการ
สอนตามเวลาที่กำหนด  
 

ตรวจสอบและวางแผนรองรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การจัดกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น ( 7 E )  
 

กำหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ
เนื้อหา  ระดับชั้นของผู้เรียน
และเวลา 
 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มี
การกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

จัดซื้อ จัดหาสื่อและอุปกรณ์ให้
เพียงพอกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม  
 

ตรวจสอบจำนวนและ ความ
พร้อมของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ  
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน  
โรงเรียนและอ่ืน ๆ ได้
หลากหลาย 

ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ที่มีใน
โรงเรียน  ชุมชนใกล้เคียง 
 

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้ผู้เรียน
บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการและด้าน
คุณลักษณะ  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมี
การวัดและประเมินผลโดยใช้
จำนวนข้อสอบเหมาะสมกับ
เนื้อหาและเวลา  

ตรวจสอบวิธีการและเครื่องมือ 
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และใช้วิธีการที่หลากหลาย 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่และแรง  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5 เวลา  7 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
2. แรงที่กระทำต่อวัตถุ 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีความขยัน อดทน  
4. มีน้ำใจ เสียสละ  
 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 
 
 
 

1.เลือกวิธีการศกึษาและสืบคน้ส่ิงที่
เรียนรูท้ี่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัส่ือ 
อปุกรณท์ี่มี เวลา และระดบัความรูข้อง
นกัเรียน  
 
 

1. สืบค้นข้อมูล ศึกษาเนื้อหาตามท่ีครูกำหนด
อย่างครบถ้วน  
2. นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการตอบคำถามในใบ
งาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
3. ร่วมอธิบายและอภิปรายกลุ่ม  

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

อธิบายการเคลื่อนที่
ของวัตถุและแรงที่
กระทำต่อวัตถุ 
 

มีการวางแผนการ
ทำงานและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

จัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนและทำใบงาน  
 

 

 
ทักษะ P 

สามารถอธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและ
แรงที่กระทำต่อวัตถุ 
 

สื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ  
 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท  
 

เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิด 

 
ค่านิยม A 

มีเหตุผล มุ่งมั่น อยาก
รู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ 

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การติวเพื่อน ๆ  
 

การสร้าง
บรรยากาศรอบตัว  
 

ดูแลสุขภาพ
ตัวเอง 



ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา  
 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมีส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. (ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) , 23. ( รู้-รัก-สามัคคี )  
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที-่ 
ด้านที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี )  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม) 
 

 
 
 



 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ( ฟิสิกส์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1 
สาระสำคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) นักเรียนอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุได ้(K) 
2) นักเรียนอธิบายความหมายปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุได้ (K) 
3) นักเรียนสามารถจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลที่
ศึกษาค้นคว้าได้(P) 
4) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 
สาระการเรียนรู้  

สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ   

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน: 

 ใบความรู้     ใบงาน 
 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ 

ตรวจคำตอบ 
แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ทดสอบ 
ตรวจคำตอบ 

แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกตการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาใบความรู้ ร่วมกันอภิปราย 
และสรุปเรื่องปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 

 เวลา : 3 ชั่วโมง 

 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๒.ตัวชี้วัด  ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบาย

ความเร่งของวัตถุ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) นักเรียนอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถไุด ้(K) 
2) นักเรียนอธิบายความหมายปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ (K) 
3) นักเรียนสามารถจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าได้(P) 
4) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน (A) 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปริมาณที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และ
ความเร่ง  
 
 

 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และความเร่ง  
 
 
 
 
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย            4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบวัฏจักรสบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน  ) 
ขั้นที่ 1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการใช้คำถาม แบบทดสอบ เรื่อง ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถ ุ
ขั้นที่ 2  ขั้นสร้างความสนใจ   
ครูใช้สื่อ power point วีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมและดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 
ขั้นที่ 3  ขั้นสำรวจค้นหา  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มที่ 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุก
คนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป   
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย อธิบายและสรุป ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆที่ครูนำเสนอ 
อภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพื่อตอบคำถามในใบงาน  
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้  
ครูนำความรู้เพ่ิมเติมจากแบบเรียนมานำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น  
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  
ครูใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินผลด้านความรู้ ใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 แบบสังเกตพฤติกรรม สำหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตวิทยาศาสตร์  
ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนักเรียนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K 
1.อธิบายการเคลื่อนที่แนวตรง 
2.นักเรียนอธิบายความหมาย
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ  

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน P 
นักเรียนสามารถจัดกระทำและ
สื่อความหมายของข้อมูลที่
ศึกษาค้นคว้าได้ 
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน A 
ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

 
สังเกตการทำงาน 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. power point 
2. internet 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  3 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุมีอะไรบ้าง ( ความรู้ )  
Q2. ระยะทาง คืออะไร   ( ความรู้ )  

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. ระยะทางและการกระจัดแตกต่างกันอย่างไร ( ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ที่มี 
เพียงขนาดแต่ไม่มีทิศทาง ส่วนการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง)   
( ความรู้,เหตุผล ) 
Q4. ในกรณีที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศทาง   ระยะทางการเคลื่อนที่และขนาดการกระจัดมีค่าเท่ากันหรือไม่  
อย่างไร (แนวการตอบ ไม่เท่ากันโดยในกรณีที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศทางระยะทางจะมีค่าเพ่ิมขึ้นส่วน 
ขนาดของการกระจัดจะมีค่าลดลง) ( ความรู้,เหตุผล ) 
Q5. ระยะทางอธิบายการเปลี่ยนตำแหน่งได้ว่าอย่างไร (แนวการตอบ การเปลี่ยนตำแหน่งด้วยความยาว
ตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่) 
( ความรู้,เหตุผล ) 

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q6. เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนตำแหน่งสามารถอธิบายโดยเปรียบเทียบระยะห่างจากตำแหน่ง
เริ ่มต้นซึ่งเป็นจุดอ้างอิงได้ด้วยปริมาณที่เกี ่ยวข้องกี ่ปริมาณ อะไรบ้าง (แนวการตอบ 2 ปริมาณ คือ 
ระยะทาง (distance) และการกระจัด (displacement)) ( ความรู้,เหตุผล ) 
 
 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  3 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเคลื่อนที่ ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความซื่อสัตย์ ยุตธิรรม  2.มีความขยัน มานะพยายาม  
3.มีความรับผิดชอบ      4.มคีวามรัก ความเมตตา 
5.มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล ประเด็น มีเหตุผล 
 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและ
บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 

 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา
และบรรลุจุดประสงค์ของ
หลักสูตร  
 

  
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ( 7 E )  
 

 
การจัดกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E )  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การ
ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
เกิดความรู้และสามารถ
เข้าใจ  
 



 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะ  

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่
วางไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้าน
คุณลักษณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  3 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
 การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีความขยัน อดทน  
4. มีน้ำใจ เสียสละ  
 

มีเหตุผล พอประมาณ มีเหตุผล 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและปริมาณ
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่
ของวัตถุ 
 
 
 

1.เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิ่งที่เรียนรู้
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสื่อ อุปกรณ์ที่มี 
เวลา และระดับความรู้ของนักเรียน  
 
 

1.สืบค้นข้อมูล อธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 
 
 

 

5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

อธิบายการเคลื่อนที่
ของวัตถุและปริมาณ
ที่เก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ  
 

มีการวางแผนการ
ทำงานและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

จัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนและทำใบงาน  
 

 

 
ทักษะ P 

สามารถอธิบายการ
เคลื่อนที่ของวัตถุและ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ 

สื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ  
 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท  
 

เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิด 



ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ค่านิยม A 

มีเหตุผล มุ่งมั่น อยาก
รู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ 

นำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 

การสร้าง
บรรยากาศที่ดี
รอบตัว  
 

ดูแลสุขภาพ
ตัวเอง 

สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา  
 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมีส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. (ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) , 23. ( รู้-รัก-สามัคคี )  
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี )  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม) 
 

 
 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
......................................................................................... ........................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (.นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์.)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………………………………………………..…… 
         (  นางนริศา  บุระชัด .) 
                          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

         ( นางกัญจนา  สมชาติ ) 
               รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        ( นายบุญเลิศ  ทองชล ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



                
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 

 

 

 

 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ( ฟิสิกส์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราเร็ว  ความเร็ว  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1 
สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วและ
ความเร็วได้ ( K ) 
2) นักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธีทำการหาค่าอัตราเร็วและ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ ( P ) 
3) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ( A ) 
สาระการเรียนรู้ อัตราเร็ว  ความเร็ว 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ   

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน : ใบความรู้   ใบงาน 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ 

ตรวจคำตอบ 
แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ทดสอบ 
ตรวจคำตอบ 

แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกตการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

อัตราเร็ว  ความเร็ว 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาใบความรู้ ร่วมกันอภิปราย 
และสรุปเรื่องปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 

 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อัตราเร็ว  ความเร็ว 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๒.ตัวชี้วัด  ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบาย

ความเร่งของวัตถุ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) นักเรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วและความเร็วได้ ( K ) 
2) นักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธีทำการหาค่าอัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ ( P ) 
3) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ( A ) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีปริมาณที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว ความเร็ว และ
ความเร่ง  
 
 

 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การบอกว่าวัตถุใดเคลื่อนที่ช้าหรือเร็ว สามารถพิจารณาได้จากระยะทางหรือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่

เทียบกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ โดยระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลาเรียกว่า อัตราเร็ว (speed) 
และการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ใน 1 หน่วยเวลา เรียกว่า ความเร็ว (velocity) 

 
 
 
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย            4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบวัฏจักรสบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน  ) 
ขั้นที่ 1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการใช้คำถาม แบบทดสอบ เรื่อง อัตราเร็ว  ความเร็ว 
ขั้นที่ 2  ขั้นสร้างความสนใจ   
ครูใช้สื่อ power point วีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมและดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 
ขั้นที่ 3  ขั้นสำรวจค้นหา  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มที่ 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุก
คนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อัตราเร็ว  ความเร็ว 
ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป   
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย อธิบายและสรุป ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆที่ครูนำเสนอ 
อภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพื่อตอบคำถามในใบงาน  
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้  
ครูนำความรู้เพ่ิมเติมจากแบบเรียนมานำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น  
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  
ครูใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินผลด้านความรู้ ใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 แบบสังเกตพฤติกรรม สำหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตวิทยาศาสตร์  
ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนักเรียนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 
 
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K 
นักเรียนอธิบายความแตกต่าง
ระหว่างอัตราเร็วและความเร็ว
ได้ 
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน P 
นักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธี
ทำการหาค่าอัตราเร็วและ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ
วัตถุได้ 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน A 
ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความ
มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

 
สังเกตการทำงาน 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
นักเรียนทำภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้
ระดับดี ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. power point 
2. internet 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อัตราเร็ว ความเร็ว 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุมีอะไรบ้าง ( ความรู้ )  
Q2. อัตราเร็ว คืออะไร   ความเร็วคืออะไร  ( ความรู้ )  

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า นักวิ่งคนใดเคลื่อนที่เร็ว และนักวิ่งคนใดเคลื่อนที่ช้า(แนวการตอบ การ
เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของนักวิ่งที่เคลื่อนที่ในระยะทางที่เท่ากัน สามารถทำได้โดยการพิจารณา
ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ โดยนักวิ่งที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะเคลื่อนที่เร็วกว่านักวิ่งที่ใช้เวลามากกว่า) 
( ความรู้,เหตุผล ) 
Q4. สำหรับในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เท่ากัน จะทราบได้อย่างไรว่า นักวิ่งคนใดเคลื่อนที่เร็ว 
และนักวิ่งคนในเคลื่อนที่ช้า (แนวการตอบ การเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของนักวิ่งที่เคลื่อนที่ในเวลาที่
เท่ากัน สามารถทำได้โดยการพิจารณาระยะทางท่ีนักวิ่งเคลื่อนที่ได้ โดยนักวิ่งที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางมาก
จะเคลื่อนที่เร็วกว่านักวิ่งที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางน้อย) ( ความรู้,เหตุผล ) 

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q5. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วและความเร็วระหว่างการ
เคลื่อนที่ จะบอกอัตราเร็วและความเร็วในช่วงเวลานี้ได้อย่างไร (แนวการตอบ การบอกอัตราเร็วและ
ความเร็วในช่วงเวลานี้จำเป็นต้องบอกในรูปของอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย) 
 
 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อัตราเร็ว  ความเร็ว 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเคลื่อนที่ ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
อัตราเร็ว ความเร็ว 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความซื่อสัตย์ ยุตธิรรม  2.มีความขยัน มานะพยายาม  
3.มีความรับผิดชอบ      4.มคีวามรัก ความเมตตา 
5.มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล ประเด็น มีเหตุผล 
 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและ
บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 

 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา
และบรรลุจุดประสงค์ของ
หลักสูตร  
 

  
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ( 7 E )  
 

 
การจัดกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E )  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การ
ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
เกิดความรู้และสามารถ
เข้าใจ  



 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะ  

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่
วางไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้าน
คุณลักษณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง อัตราเร็ว  ความเร็ว 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
2. ปรมิาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีความขยัน อดทน  
4. มีน้ำใจ เสียสละ  
 

มีเหตุผล พอประมาณ มีเหตุผล 
1.สืบค้นข้อมูล อธิบายความ
แตกต่างระหว่าง อัตราเร็ว  
ความเร็ว  
 
 
 

1.เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิ่งที่
เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสื่อ 
อุปกรณ์ที่มี เวลา และระดับความรู้
ของนักเรียน  
 
 

1.สืบค้นข้อมูล อธิบายความ
แตกต่างระหว่าง อัตราเร็ว  
ความเร็ว 
 
 
 

 

1.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

อธิบายความแตกต่าง
ระหว่าง อัตราเร็ว  
ความเร็ว  
 

มีการวางแผนการ
ทำงานและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

จัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนและทำใบงาน  
 

 

 
ทักษะ P 

สามารถอธิบายความ
แตกต่างระหว่าง 
อัตราเร็ว  ความเร็ว  
 

สื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ  
 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท  
 

เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิด 



ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ค่านิยม A 

มีเหตุผล มุ่งมั่น อยาก
รู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ 

นำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 

การสร้าง
บรรยากาศที่ดี
รอบตัว  
 

ดูแลสุขภาพ
ตัวเอง 

 
สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา  
 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมีส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. (ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) , 23. ( รู้-รัก-สามัคคี )  
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี )  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม) 
 

 
 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
......................................................................................... ........................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................. ................................................................................... ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................. 



 
 

แผนการจัดการเรยีนรู ้
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ( ฟิสิกส์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความเร่ง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง 
 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว 2.2 ม.5/1 
สาระสำคัญ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาเพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุได้ ( K ) 
2) นักเรียนอธิบายความหมายของความเร่งได้ ( K ) 
3) คำนวณปริมาณต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ได้ ( P ) 
4) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ( A ) 
สาระการเรียนรู้  ความเร่ง 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด   
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ   

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน : ใบความรู้   ใบงาน 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K ทดสอบ 

ตรวจคำตอบ 
แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน P ทดสอบ 
ตรวจคำตอบ 

แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกตการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

ระดับ 2 ขึ้นไป 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

ความเร่ง 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : ศึกษาใบความรู้ ร่วมกันอภิปราย 
และสรุปเรื่องปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 

 เวลา : 2 ชั่วโมง 

 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ความเร่ง 
 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 5 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๒.ตัวชี้วัด  ม.5/1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่ออธิบาย

ความเร่งของวัตถุ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาเพ่ืออธิบายความเร่งของวัตถุได้ ( K ) 
2) นักเรียนอธิบายความหมายของความเร่งได้ ( K ) 
3) คำนวณปริมาณต่างๆที่โจทย์กำหนดให้ได้ ( P ) 
4) ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งม่ันในการทำงาน ( A ) 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  การที่วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร็วเปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวได้ว่า วัตถุเคลื่อนที่โดยมีความเร่ง 
(acceleration) โดยในกรณีที่ความเร่งของวัตถุมีทิศ
เดียวกับความเร็ว   
 

 

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การที ่ว ัตถ ุเคล ื ่อนที ่ โดยมีความเร ็วเปลี ่ยนแปลงไป กล ่าวได ้ว ่า ว ัตถ ุเคล ื ่อนที ่ โดยมี ความเร่ง 

(acceleration) โดยในกรณีท่ีความเร่งของวัตถุมีทิศเดียวกับความเร็ว  
ความเร่งเป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยคือ เมตรต่อวินาที2 
สำหรับการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความเร่งเฉลี่ยสามารถหาได้จากอัตราส่วนระหว่างความเร็วที่
เปลี่ยนไปกับช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว 

ความเร่งเฉลี่ย =
ความเร็วที่เปลี่ยนไป

ช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย            4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบวัฏจักรสบืเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน  ) 
ขั้นที่ 1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการใช้คำถาม แบบทดสอบ เรื่อง ความเร่ง 
ขั้นที่ 2  ขั้นสร้างความสนใจ   
ครูใช้สื่อ power point วีดีทัศน์ ให้นักเรียนได้ชมและดึงดูดความสนใจ ใช้คำถามกระตุ้นคิด 
ขั้นที่ 3  ขั้นสำรวจค้นหา  
ครูแจกใบงาน ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 - 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนคละกันโดยใช้ผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วกำหนดหมายเลขประจำกลุ่ม
ตั้งแต่กลุ่มที่ 1 , 2 , 3...แล้วเลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม อย่างละ 1 คน แล้วมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกทุก
คนอย่างชัดเจน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความเร่ง 
ขั้นที่ 4  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป   
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย อธิบายและสรุป ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆที่ครูนำเสนอ 
อภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพื่อตอบคำถามในใบงาน  
ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้  
ครูนำความรู้เพ่ิมเติมจากแบบเรียนมานำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น  
ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  
ครูใช้แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือประเมินผลด้านความรู้ ใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21 แบบสังเกตพฤติกรรม สำหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตวิทยาศาสตร์  
ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้   
ครูใช้คำถามนักเรียน เพ่ือกระตุ้นคิดว่าจะนำความรู้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าไร และครูเน้นย้ำ
นักเรียน พร้อมยกตัวอย่างข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อนักเรียนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ถูกต้องและแม่นยำ 
 
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน 
ด้าน K 
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ความเร็วกับเวลาเพ่ืออธิบายความเร่ง
ของวัตถุได้   
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน P 
คำนวณปริมาณต่างๆที่โจทย์
กำหนดให้ได้  
 

 
ตรวจใบงาน  แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
มากกว่าร้อยละ 50 

ด้าน A 
ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้มีความมุ่งมั่นใน
การทำงาน 
 

 
สังเกตการทำงาน 

 
แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
นักเรียนทำภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้
ระดับดี ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1.ใบความรู้   

2. ใบงาน 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

1. power point 
2. internet 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ความเร่ง 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. บอกสมการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย( ความรู้ )  
Q2. ความเร่ง คืออะไร     ( ความรู้ )  

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q3. สมมติว่า นาย ก. ขับรถยนต์จากหยุดนิ่ง จากนั้นเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนที่ อยากทราบว่าความเร็ว
ของรถยนต์จะเป็นอย่างไร (แนวการตอบ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพ่ิมข้ึน)    ( ความรู้,เหตุผล ) 
Q4 เราจะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนความเร็วด้วยปริมาณใด ( ความเร่ง )  
 ( ความรู้,เหตุผล ) 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q5. ถ้าวัตถุหนึ่งมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว วัตถุนั้นมีความเร็วคงตัวหรือไม่ อย่างไร (แนวการตอบ 

ถ้าวัตถุหนึ่งมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว วัตถุนั้นจะมีความเร็วคงตัวก็ต่อเมื่อวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วย

ความเร่งคงตัวเท่ากับศูนย์ แต่ถ้าวัตถุมีความเร่งคงตัวไม่เท่ากับศูนย์ วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่โดยมีความเร็วไม่
คงตัว)  ( ความรู้,เหตุผล ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ความเร่ง 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 
เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้         

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )  
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การเคลื่อนที่ ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ 
อัตราเร็ว ความเร็ว 
 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.มีความซื่อสัตย์ ยุตธิรรม  2.มีความขยัน มานะพยายาม  
3.มีความรับผิดชอบ      4.มคีวามรัก ความเมตตา 
5.มีความอดทน 

ประเด็น มีเหตุผล ประเด็น มีเหตุผล 
 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและ
บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 

 
เนื้อหา 
 

ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา
และบรรลุจุดประสงค์ของ
หลักสูตร  
 

  
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
เวลา 
 

จัดการเรียนการสอนได้ครบ  
ตามเนื้อหาที่กำหนด  

 
การจัด
กิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ( 7 E )  
 

 
การจัดกิจกรรม 
 

จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7 E )  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

ผู้เรียนได้ใช้และเรียนรู้การ
ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเกิด
ความรู้และสามารถเข้าใจ  
 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
เกิดความรู้และสามารถ
เข้าใจ  



 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะ  

 
ประเมินผล 
 

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่
วางไว้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการและด้าน
คุณลักษณะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ความเร่ง 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที ่5   เวลา  2 ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้          
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. การเคลื่อนที่ของวัตถุ 
2. ปริมาณที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
อัตราเร็ว ความเร็ว 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. มีความซื่อสัตย์  
3. มีความขยัน อดทน  
4. มีน้ำใจ เสียสละ  
 

มีเหตุผล พอประมาณ มีเหตุผล 
1.วิเคราะห์และแปล 
ความหมายข้อมูลความเร็วกับ
เวลาเพื่ออธิบายความเร่ง 
ของวัตถุได้   
 
 
 

1.เลือกวิธีการศึกษาและสืบค้นสิ่งที่
เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสื่อ 
อุปกรณ์ที่มี เวลา และระดับความรู้
ของนักเรียน  
 
 

1.วิเคราะห์และแปลความหมาย 
ข้อมูลความเร็วกับเวลาเพ่ืออธิบาย
ความเร่งของวัตถุได้   
 
 

 

1.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล
ความเร็วกับเวลาเพ่ือ
อธิบายความเร่งของวัตถุ
ได ้  

มีการวางแผนการ
ทำงานและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

จัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการ
เรียนและทำใบงาน  
 

 



ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ทักษะ P 

คำนวณปริมาณต่างๆ
ที่โจทย์กำหนดให้ได้  
 

สื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ  
 

จัดเก็บ สื่อ อุปกรณ์ 
การเรียน ให้เข้าท  
 

เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิด 

 
ค่านิยม A 

มีเหตุผล มุ่งมั่น อยาก
รู้อยากเห็น ใฝ่เรียนรู้ 

นำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกตใ์ช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 

การสร้าง
บรรยากาศที่ดี
รอบตัว  
 

ดูแลสุขภาพ
ตัวเอง 

 
สมรรถนะ C 
 

มีความสามารถใน
ด้านการคิด การใช้
ทักษะชีวิต 
กระบวนการ
แก้ปัญหา  
 

มีทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี 

  

นำไปสู่ความยั่งยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที1่. ( ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ), 4. ( ทำตามลำดับขั้น ) , 10. ( การมีส่วนร่วม ) , 20. ( ความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจต่อกัน ) , 21. (ทำงานอย่างมีความสุข ) , 22. ( ความเพียร ) , 23. ( รู้-รัก-สามัคคี )  
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่ 4. ( เป็นพลเมืองที่ดี )  
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 4. ( การศึกษาท่ีเท่าเทียม) 
 

 
 

 

 

 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ................................................................................. ......... 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................. 



 
 


