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ชื่อเร่ือง : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 5 steps บูรณาการ TPACK model เพื่อการแกป้ัญหานักเรียน 

ขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมสึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

ความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียน 

   กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลท่ี 9 และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 พระองค์ทรงมอบเป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มีใจความสำคัญว่า 
“การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่ง
สร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education)” 
โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฯ โดยมียทุธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้นำวิธีการวิเคราะห์เชิงระบบ (System Approach) มาเป็นกรอบแนวคิด 
ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง นำมาใช้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยวิธีการวิเคราะห์  
เชิงระบบ (System Approach) เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ Inputs, Processes, Outputs, Outcomes และ Impacts 
เช่ือมโยงให้เห็นแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ ปัจจัยนำเข้า หรือ Inputs “สองเงื่อนไข” ความรู้ และ คุณธรรม เป็นปัจจัย
นำเข้าประกอบด้วย สติ และ ปัญญา หมายถึง รู้ต่ืนรู้ตัวตลอดเวลา และนำเอาประสบการณ์ท่ีมีมาแก้ปัญหาต่าง ๆ
คุณธรรม เป็น “ปัจจัยพอเพียง” ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และ แบ่งปัน เป็นความดีตามมุมมองของ
ศาสนาเป็นคุณธรรมประจำใจในด้านของปัจจัยพอเพียง โดยสรุป Input ท่ีดีต้องเกิดจากการรวมกันของความรู้ 
และคุณธรรม ท้ังเก่งท้ังดี ถึงจะเป็นปัจจัยนำเข้าท่ีจะเอาไปใช้ในชีวิตจริง ๆ ได้สำเร็จ กระบวนการ หรือ Processes 
“สามห่วง” (ตามหลังสองเงื่อนไข) ตรงกลางของสามห่วงนี้คือ “ทางสายกลาง” ประกอบไปด้วย ภูมิคุ้มกัน  
ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน หมายถึงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในวิถีชีวิตต้องพึ่งตนเองได้ 
ภูมิคุ้มกันจะมีได้ก็ต้องมาจากความรู้ ประสบการณ์ความชำนาญ ในเรื่องนั้น ๆ ความพอประมาณ หมายถึง 
กระบวนการทำงานท่ีทำอะไรแต่พอดี ต้ังเป้าหมายท่ีสมจริงและเป็นไปได้ ความมีเหตุผล กระบวนการทำงานต่าง ๆ  
ท่ีเราต้องมองเห็น รู้สาเหตุ รู้ผลท่ีจะตามมา คลุมได้ถึง 4 ด้าน คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม และมิติ
ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมิติท้ัง 4 ด้านของเศรษฐกิจพอเพียงได้สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ส่งผลดีต่อแค่ด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อด้านต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วยให้คนในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิถีชีวิต 
ท่ีไม่ฟุ้งเฟ้อ และอยู่บนพื้นฐานของความพอดี สภาพท่ีพึงประสงค์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  
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ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2546) 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ 
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งมุ่งเนน้การพฒันาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ  
มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยประกาศ
นโยบายให้ทุกโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด ท้ัง 56 โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21, 2563, หน้า 21-22) 
  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และได้สร้างทีมตามความสมัครใจขึ้นในวันท่ี 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ผู้รายงาน
ในนาม Model Teacher ได้วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
ช่วงแรกของการเปิดเรียน พบว่า นักเรียนจำนวน 10 คน มีคะแนนในส่วนของทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ต่ำกว่าระดับดี  (บันทึกหลังสอนรายวิชาฟิสิกส์เรื่องบทนำ 
ในภาคผนวกหน้า 75-78) ซึ่งจากการประชุมกลุ่ม PLC เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา พบว่าสาเหตุสำคัญ
ประการแรกคือครูขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
  รูปแบบการกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะการร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 steps (Five Steps for Student Development) 
ท่ีพัฒนาขึ้นโดย Limbach พัฒนาตามหลักการกำหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom ซึ่ง Limbach ได้เลือก
หลักการด้านความรู้ท้ัง 5 ระดับ คือ ระดับความรู้ความจำ ระดับความเข้าใจ ระดับการประยุกต์ใช้ ระดับการวิเคราะห์ 
ระดับการสังเคราะห์ และระดับการประเมินค่า มาพัฒนาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 5 steps โดยการจัดการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน ยังเป็นแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1-2)  
และการจัดการเรียนการสอนของครูในยุคนี้สมัยนี้ ได้กล่าวถึงแนวคิดท่ีมีความจำเป็นสำหรับผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีควรมี และต้องมีความเข้าใจกล่าวถึงก็คือ TPACK Model ท่ีมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วนท่ีผู้สอนควรรู้และเข้าใจ
ก่อนท่ีจะออกแบบการเรียนการสอนในช้ันเรียน คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK 
ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) 
หรือ PK (อนุศร หงส์ขุนทด, 2558, มปป.)  

 ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจศึกษาการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะ

ผู้นำ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5 steps บูรณาการ TPACK model ในรายวิชาฟิสิกส์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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วัตถุประสงค์การจัดกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียน 

  เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียน 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน  มีคะแนนทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (เทคนิคการสอน) 

 การจัดเรียนรู้แบบ 5 steps หมายถึง กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันตอนดังนี ้

  ขั้นตอนท่ี 1 การตั้งประเด็นคำถามหรือสมมุติฐานอย่างมีเหตุผล 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การสืบค้นความรู้จากกิจกรรม แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ 

  ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปองค์ความรู้ 

  ขั้นตอนท่ี 4 การส่ือสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขั้นตอนท่ี 5 การใช้ความรู้ไปให้บริการสังคมและจิตสาธารณะ 

  ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบ 5 steps มีนักการศึกษา ได้สรุปความหมายไว้ดังนี้ 

    ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ และ ทะเนศ วงศ์นาม (2559, หน้า 89) การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) คือ การ

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ผู้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติท่ีพึงประสงค์สำหรับการเป็นพลเมือง 

ในศตวรรษท่ี 21 เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ มีความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็น สามารถคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสร้างส่ืออย่างมีประสิทธิผล มีทักษะชีวิต ร่วมมือในการทำงานกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีลำดับข้ันตอนท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการ 

ของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน โดยมีกระบวนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่า “บันได 5 ขั้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

(Five steps for student development)” ประกอบด้วย 

    1) การเรียนรู้โดยต้ังคำถาม (Learning to Question) เป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิด สังเกต  

ต้ังคำถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู๎ในการตั้งคำถาม 

    2) การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ข้อมูลและ

สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น ซึ่งจะ

ส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ 

    3) การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ 
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และสารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพื่อนำไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู้ 

    4) การเรียนรู้เพื่อส่ือสาร (Learning to Communicate) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้มา

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะในการส่ือสาร 

    5) การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติซึ่งผู้เรียน

จะต้องเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู้เรียน และจะส่งผลให้

ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม 

  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ 5 steps มีดังนี้ 

  1.  Learning to Question 

   1) นำข่าว กรณีตัวอย่าง ประสบการณ์จริง เพลง เกม รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ี

จะเรียนรู้เพื่อศึกษา รายละเอียดของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

   2) ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีศึกษาว่าเป็นสภาพปัญหา เป็นเรื่องปกติ หรือเป็นเรื่องของความดี 

ความงาม หาสาเหตุท่ีมาของเรื่องราว สาเหตุหลัก สาเหตุรอง ผลท่ีเกิดขึ้น ผลดี ผลเสีย ผลตรงผลกระทบ ผลต่อส่วน

บุคคล ต่อส่วนรวม เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านต่าง ๆ สรุปลักษณะ

สำคัญ 

   3) ช่วยกันสรุปว่าจะเรียนรู้ร่วมกันเรื่องอะไรมีความสำคัญคุณค่า ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว 

สังคมประเทศชาติอย่างไร 

 2.  Learning to Search 

   1) ช่วยกันกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าเรียนรู้เพื่ออะไร ทำไมต้องเรียนรู้ รู้แล้วได้อะไร 

และร่วมกันเสนอขอบเขตวิธีการ แนวทางการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ โดยเสนอประเด็นรายการเนื้อหาย่อย

ท่ีจะเรียนรู้ เสนอวิธีการหาความรู้ แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ วิธีการบันทึกผลการเรียนรู้ และสรุปรายงานผลการเรียนรู้

ตามความถนัดความสนใจ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

   2) ร่วมกันอธิบายและรับฟังแผนการ แนวทางการเรียนรู้และเหตุผลของกันและกัน 

   3) ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็งข้อจำกัด 

และลักษณะร่วมของแผนการ แนวทางการเรียนรูข้องสมาชิกทุกคน เพื่อเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

   4) ตัดสินใจร่วมกันเลือกแผนการ แนวทางการเรียนรู้ท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด วิเคราะห์งานจัดแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในในการเรียนรู้ให้กับสมาชิกทุกคน แล้วร่วมกันสร้างเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเรียนรู้และประเมินผล 

   5) ลงมือศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองร่วมกันตามแผนท่ีวางไว้ 

  3.  Learning to Construct 

   1) บันทึกข้อค้นพบ ข้อมูลกระบวนการเรียนรู้กระบวนการทำงาน ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค 

   2) ร่วมกันประเมินและปรับปรุงในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 
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   3) นำข้อค้นพบ ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ศึกษาทดลอง ฯลฯ ของตน 

มาตรวจสอบประเมินค่าความน่าเช่ือถือ ความถูกผิด ความสมบูรณ์ถูกต้อง และหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีท่ีจำเป็น 

  4.  Learning to Communicate 

   1) ผลัดกันนำเสนอข้อค้นพบ ข้อมูลท่ีได้จากการเรียนรู้แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์

วิจารณ์อย่างกว้างขวางเพื่อจำแนกรายละเอียด เปรียบเทียบ จัดลำดับ หาลักษณะร่วม จัดกลุ่ม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย 

หาเหตุผลเช่ือมโยงความสัมพันธ์ กำหนดคุณค่าความสำคัญ เรียบเรียง สร้างข้อสรุป  

   2) ร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้กำหนดเป็นความคิดรวบยอด ความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติด้วยสำนวนภาษา 

ของตนเอง รวมทั้งสรุปข้ันตอนกระบวนการเรียนรูท่ี้ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

  5.  Learning to Serve 

   1) ร่วมกันจัดทำช้ินงานโดยนาความรู้ แนวคิด ข้อปฏิบัติของผู้เรียนท่ีได้ค้นพบมานำเสนอในรูปแบบต่าง 

ๆ ตามความสนใจ รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้ันตอนกระบวนการเรียนรู้แสดงความรู้สึกท่ีมีต่องานและ

กระบวนการทำงาน 

   2) นำช้ินงานมาแสดงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประเมินชิ้นงานซึง่กันและกนั วางแผนการศึกษา

ต่อเนื่องในเรื่องท่ีตนสนใจนอกเวลาเรียนในรูปแบบโครงงาน 

  PTACK model มีรายลละเอียด ดังนี้ 

  1.  ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) หรือ TK หมายถึง ความรู้ความสามารถ 

ของผู้สอนท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ส่ืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ท้ังในเรื่องของซอฟต์แวร์ 

(Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีเกี่ยวข้อง (Associated peripherals) เพื่อ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน เช่น ผู้สอนมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีจากเว็บ 2.0 (Web 2.0 tools) ต่าง ๆ เช่น Wiki, 

Blogs, Facebook เป็นต้น 

  2.  ความรู้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) หรือ PK หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอน

ท่ีนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน หรือท่ีเกี่ยวกับวิธีการถ่ายถอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน  

รวมไปถึงกลยุทธ์ หรือกระบวนการ, การปฏิบัติ หรือวิธีการสอนท้ังในและนอกชั้นเรียน ในส่วนนี้ไมร่่วมถึงทฤษฎี

การศึกษา (Educational theories) และวิธีการประเมิน (Assessment methods) เช่น การเรียนการสอนโดยใช้

วิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning: PBL การเรียนรูท่ีใช้สมองเป็นหลัก (Brain – 

Based Learning), วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) 

และวิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง (SelfStudy Method) เป็นต้น 

  3.  ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) หรือ CK หมายถึง สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการท่ี

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรท่ีต้องการท่ีจะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เช่น คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ 
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หรือวิชาอื่น ๆ (อนุศร หงส์ขุนทด, 2563, มปป.) 

 ขอบเขตเนือ้หาที่ใช้ในกระบวนการ PLC 

  ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning community : PLC) เป็นการรวมกลุ่มกันของ

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

   การดำเนินการรูปแบบ PLC นำไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ ท้ังด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ 

ของนักเรียน โดยมีผลดีท้ังต่อครูผู้สอนและนักเรียน ในแง่ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลด

ความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่ม 

ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบ 

ต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึง่ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 

รวมทั้งเข้าใจบทบาทและ พฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด ซึ่งจะเกิดจากการคอยสังเกต

อย่างใส่ใจ ในแง่ของผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC สามารถช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถพัฒนา

นักเรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะการแก้ปัญหา การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และผู้รายงานได้นำเสนอการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 

     1.  การวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียน โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดปัญหาของผู้เรียน และอภิปราย 

จนได้ข้อสรุปว่า นักเรียนมีปัญหาการขาดทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

    2.  กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยสมาชิกร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

และอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า กลุ่มจะพัฒนาทักษะทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5 Steps (QSCCS) 

    3.  การวิเคราะห์หลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสมรรถนะของผู้เรียน  

และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    4.  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

    5.  ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีกำหนด 

    6.  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้

    7.  ดำเนินการเปิดช้ันเรียน และสังเกตการณ์สอนโดย Buddy Teacher หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการ PLC และมีการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว (Clip video) 

    8.  สะท้อนผลหลังจากเปิดช้ันเรียน 
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    9.  บันทึกผลการดำเนินงาน PLC 

    10.  รายงานผล และเผยแพร่ 

 ผลสำเร็จของการแก้ปัญหาผู้เรียน 

   วงรอบที่ 1  

  ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  (ศึกษานิเทศก์) 

  ในส่วนของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบุรณ์ ตลอดจน 

มีเกณฑ์วัดและประเมินผลชัดเจน ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนท่ีมุ่งสู่การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการ

ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ยังต้องเพิ่มเติมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นกลุ่ม

มากกว่านี้ 

  สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 

  ครูนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี ต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนคิด ในขณะเดียวกันครูเร่งการสอนเกินไป  เว้นระยะ

ให้นักเรียนได้คิดน้อยเกินไป ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มยังไม่ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมยังน้อย 

ภาวะผู้นำของนักเรียนยงัไม่ชัดเจน 

 สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด มีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อน 

และในเรื่องของการให้ความร่วมมือในกลุ่ม ยังมีน้อย  และมีผลคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะ

ผู้นำ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังแสดงในตาราง 1 

  ตาราง 1 แสดงคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนัสวิน  ส่องใส 12 พอใช้ แก้ไข 

2 น.ส.ธีรนันท์  เปอินทร์ 17 ดีมาก  

3 น.ส.วนิดา  เวียงสมุทร 13 พอใช้ แก้ไข  

4 นายยุทธเดช  บุดสงกา 18 ดีมาก   

5 นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 13 พอใช้ แก้ไข 

6 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 13 พอใช้ แก้ไข 

7 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

8 น.ส.ดวงดาว  นวลอินทร์ 13 พอใช้ แก้ไข 

9 นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 13 พอใช้ แก้ไข 

10 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 12 พอใช้ แก้ไข 
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   จากตาราง 1 พบว่า นักเรียน 2 คน มีคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ผ่านใน

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  จึงได้ประชุมสะท้อนผลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ โดยเพิ่มเติมตามท่ีประชุม

เสนอแนะ คือการเพิ่มกิจกรรมกลุ่มท่ีชัดเจนขึ้น และการนำเสนอผลงานของตัวแทนกลุ่ม โดยการจับสลาก 

  วงรอบที่ 2 

  ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  
(ศึกษานิเทศก์)  
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบุรณ์ ตลอดจน มีเกณฑ์
วัดและประเมินผลชัดเจน ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนท่ีมุ่งสู่การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการร่วมมือ  
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ควรเพิ่มการเสริมแรงเพิ่มให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
  สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 
  ครูนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี ต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนคิด แต่ครูยังขาดการเสริมแรงให้นักเรียน 
 สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด มีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อน 

และยังไม่มั่นใจในการตอบคำถาม  และมีผลคะแนนทักษะการมีส่วนรว่มการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนสัวิน  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

2 น.ส.วนิดา  เวียงสมทุร 18 ดีมาก   

3 นายศราวฒุิ  นามกาญนจ ์ 15 ดี   

4 นายอาทิตย ์ วฒันพานิช 13 พอใช้ แก้ไข  

5 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

6 น.ส.ดวงดาว  นวลอินทร ์ 18 ดีมาก   

7 นายนิติพล  เพ็ญสวรรค ์ 15 ดี   

8 น.ส.จิราภรณ ์วงษ์สิน 13 พอใช้ แก้ไข 

 

   จากตาราง 2 พบว่า นักเรียน 4 คน มีคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ผ่านใน

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  จึงได้ประชุมสะท้อนผลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ โดยเพิ่มเติมตามท่ีประชุม

เสนอแนะ คือการนำเทคนิค PTACK model มาบูรณาการเข้ากับ เทคนิค 5 steps  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พฒันา

ทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 



9 
 

  วงรอบท่ี 3 

  ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  

(ศึกษานิเทศก์) 

  ในส่วนของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบุรณ์ 

ตลอดจน มีเกณฑ์วัดและประเมินผลชัดเจน ผูเ้รยีนรูจ้กัการซกัถาม ในส่วนทีย่งัไม่เขา้ใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรมอย่างมีความสุข 

  สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 

  ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการท่ีหลายหลายและการนำเอาเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ สนุกสนานกับการทำงาน 

 สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   นักเรียนมีความต้ังใจเรียน มีความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ มีความสุข สนุกสนาน  และมี 

ผลคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังแสดงในตาราง 3 

ตาราง  3 แสดงคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนัสวิน  ส่องใส 17 ดี   

2 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 15 ดี  

3 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 18 ดีมาก  

4 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 16 ดี  

 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนท้ัง 4 คน มีคะแนนทักษะการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ผ่าน

ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
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สรุปผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน จาก Passive Learning เป็น Active Learning 
และได้ร่วมกันพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบศึกษา
ช้ันเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
  2.  ด้านนักเรียน นักเรียนมีสมรรถนะ ตามหลักสูตร และ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีภาวะความเป็นผู้นำ  
มีทักษะความร่วมมือ มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งผลให้นักเรียนเรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ 
  3.  ด้านผลงานท่ีสะท้อนการแก้ปัญหาผู้เรียน ได้วัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนท่ีขาดความร่วมมือและ
ภาวะผู้นำ คือ เทคนิค 5 steps บูรณาการ TPACK model  
  4.  สถานศึกษาได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามัคคีเป็นกัลยามิตรท่ีดีต่อกันส่งผลให้งานด้านต่าง ๆ ประสบ
ผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง 
  5.  ด้านชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การยอมรับและเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6.  ส่ิงท่ีจะดำเนินการต่อไปการแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็นระบบ 

การเผยแพร่ผลงานและขยายผลต่อยอด 

 การเผยแพร่ผลงานในการออกแบบหน่วยการาเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ รายวิชาฟิสิกส์ 1 ในเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองหิง้พิทยา ในกลุ่มไลน์ หนองหิ้งพิทยา และจะต่อยอดเพื่อ

แก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็นระบ ซึ่งก็เป็นสมรรถนะหนึ่งใของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในนรายวิชาอื่นๆ ต่อไป 

 

ลงช่ือ………………………………………………………เจ้าของผลงาน 

           (นางสุภาพร  พลพุทธา) 

                                                               ….2/…พฤศจิกายน../…2563…. 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สาระฟิสิกส์  
มาตรฐานข้อท่ี 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน 
สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทาง
ฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้ง
พัฒนาการของหลักการและแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่
และการพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 
 

- ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งท่ีศึกษาเกี่ยวกับสสาร 
พลังงาน อันตรกิริยาระหว่างสสารกับพลังงานและแรง
พื้นฐานในธรรมชาติ 
- การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากการสังเกต การ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หรือจากการ
สร้างแบบจำลองทางความคิด เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการ
หรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือทำนายส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
-  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหลักการและ
แนวคิดทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่
เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ก็มีส่วนในการค้นหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

สืบค้น
อธิบาย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

การส่ือสาร 
การใช้เทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทาง
ฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความ
คลาดเคล่ือนในการวัดมาพิจารณาในการ
นำเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการทดลองใน
รูปของกราฟ วิเคราะห์และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรง 
 
 
 
 

- ความรู้ทางฟิสิกส์ส่วนหนึ่งได้จากการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วย
ตัวเลขและหน่วยวัด  
- ปริมาณทางฟิสิกส์สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ 
โดยตรงหรือทางอ้อม หน่วยที่ใช้ในการวัด ปริมาณทาง
วิทยาศาสตร์คือระบบหน่วยระหว่างชาติ เรียกย่อว่า ระบบ
เอสไอ  
- ปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 1 มาก ๆ 
นิยมเขียนในรูปของ“สัญกรณ์วิทยาศาสตร์” หรือเขียนโดย
ใช้คำนำหน้าหน่วยของระบบเอสไอ การเขียนโดยใช้สัญ
กรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียน เพื่อแสดงจำนวนเลข
นัยสำคัญท่ีถูกต้อง  
- การทดลองทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการวัดปริมาณ ต่างๆ การ
บันทึกปริมาณท่ีได้จากการวัดด้วยจำนวน เลขนัยสำคัญท่ี
เหมาะสมและค่าความคลาดเคล่ือน การวิเคราะห์และการ
แปลความหมายจากกราฟ เช่น การหาความชันจากกราฟ 

วิเคราะห์ วัดปริมาณ
ทางฟิสิกส์
รายงานผล
เขียนกราฟ
แปล
ความหมาย
จากกราฟ
เส้นตรง 

 การส่ือสาร 
การคิด 
การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

 เส้นตรง จุดตัดแกน พื้นท่ีใต้กราฟ เป็นต้น  
- การวัดปริมาณต่าง ๆ จะมีความคลาดเคล่ือนเสมอ ขึ้นอยู่
กับเครื่องมือ วิธีการวัด และประสบการณ์ ของผู้วัด ซึ่งค่า
ความคลาดเคล่ือนสามารถแสดง ในการรายงานผลท้ังใน
รูปแบบตัวเลขและกราฟ  
- การวัดควรเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับส่ิงท่ี 
ต้องการวัด เช่นการวัดความยาวของวัตถุท่ีต้องการ ความ
ละเอียดสูงอาจใช้เวอร์เนียร์แคลลิเปอร์ หรือ ไมโครมิเตอร์  
- ฟิสิกส์อาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า
และการส่ือสาร 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง ตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว 
และความเร่ง ของการเคล่ือนท่ีของวัตถุใน
แนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและ
สมการ รวมท้ังทดลองหาค่าความเร่งโน้ม
ถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

- ปริมาณท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี ได้แก่  
ตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง โดยความเร็ว
และความเร่งมีท้ังค่าเฉล่ียและค่าขณะหนึ่งซึ่งคิดใน 
ช่วงเวลาส้ันๆ สำหรับปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
เคล่ือนท่ีแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวมี ความสัมพันธ์ตาม
สมการ  
 
- การอธิบายการเคล่ือนท่ีของวัตถุสามารถเขียนอยู่ ใน
รูปกราฟตำแหน่งกับเวลา กราฟความเร็วกับเวลา หรือ
กราฟความเร่งกับเวลา ความชันของเส้นกราฟ ตำแหน่งกับ
เวลาเป็นความเร็ว ความชันของเส้นกราฟ ความเร็วกับเวลา
เป็นความเร่ง และพื้นท่ีใต้เส้นกราฟ ความเร็วกับเวลาเป็น
การกระจัด ในกรณีท่ีผู้สังเกต มีความเร็ว ความเร็วของวัตถุ
ท่ีสังเกตได้เป็นความเร็ว ท่ีเทียบกับผู้สังเกต  
- การตกแบบเสรีเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคล่ือนท่ีในหนึ่ง
มิติท่ีมีความเร่งเท่ากับความเร่งโน้มถ่วงของโลก 
 

อธิบาย 
คำนวณ 

ทดลอง  การส่ือสาร 
การคิด 
การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของ
แรง สองแรงท่ีทำมุมต่อกัน 

- แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงมีท้ังขนาดและทิศทาง กรณีท่ีมี
แรงหลาย ๆ แรงกระทำต่อวัตถุ สามารถหาแรงลัพธ์ที่
กระทำต่อวัตถุโดยใช้วิธีเขียนเวกเตอร์ของ แรงแบบหางต่อ
หัว วิธีสร้างรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานของแรงและวิธีคำนวณ 

อธิบาย 
คำนวณ 

ทดลอง  การคิด 
การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี 

5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุ
อิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตัน และการใช้กฎการเคล่ือนท่ีของ
นิวตันกับสภาพ การเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

- สมบัติของวัตถุท่ีต้านการเปล่ียนสภาพการเคล่ือนท่ี 
เรียกว่า ความเฉื่อย มวลเป็นปริมาณท่ีบอกให้ทราบว่า วัตถุ
ใดมีความเฉื่อยมาก หรือน้อย  
- การหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุสามารถเขียนเป็น 
แผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระได้ 
- กรณีท่ีไม่มีแรงภายนอกมากระทำ วัตถุจะไม่เปล่ียน สภาพ
การเคล่ือนท่ีซึ่งเป็นไปตามกฎการเคล่ือนท่ี ข้อท่ีหนึ่งของนิว
ตัน  

อธิบาย 
คำนวณ 

เขียน
แผนภาพ 

 การคิด 
การแก้ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

 - กรณีท่ีมีแรงภายนอกมากระทำโดยแรงลัพธ์ ท่ีกระทำต่อ
วัตถุไม่เป็นศูนย์ วัตถุจะมีความเร่ง โดยความเร่งมีทิศทาง
เดียวกับแรงลัพธ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างแรงลัพธ์ มวลและ
ความเร่ง เขียนแทนได้ด้วย สมการ  
 
 
 ตามกฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสอง ของนิวตัน  
-  เมื่อวัตถุสองก้อนออกแรงกระทำต่อกัน แรง ระหว่างวัตถุ
ท้ังสองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทาง ตรงขา้มและกระทำ
ต่อวัตถุคนละก้อน เรียกว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา ซึ่งเป็นไป
ตามกฎการเคล่ือนท่ี ข้อท่ีสามของนิวตัน และเกิดขึ้นได้ท้ัง
กรณีท่ีวัตถุ ท้ังสองสัมผัสกันหรือไม่สัมผัสกันก็ได้ 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผล
ของ สนามโน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุมีน้ำหนัก 
รวมทั้ง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

- แรงดึงดูดระหว่างมวลเป็นแรงท่ีมวลสองก้อนดึงดูด ซึ่งกัน
และกันด้วยแรงขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม และเป็นไป
ตามกฎความโน้มถ่วงสากล เขียนแทนได้ ด้วยสมการ  
 
 
- รอบโลกมีสนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงโน้มถ่วง ซึง่เป็นแรง
ดึงดูดของโลกท่ีกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุ มีน้ำหนัก 

อธิบาย
คำนวณ 

  การคิด 
การแก้ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ 
รู้อะไร 

(สาระการเรียนรู้) 

ทำอะไร 
สมรรถนะ 

(C) 
พุทธิพิสัย

(K) 
ทักษะพิสัย

(P) 
จิตพิสัย

(A) 

7. วิเคราะห์อธิบาย และคำนวณแรงเสียด
ทาน ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
ในกรณีท่ีวัตถุ หยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี 
รวมทั้งทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัสของ วัตถุคู่หนึ่ง ๆ 
และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไป ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

- แรงท่ีเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุสองก้อน ในทิศ
ทางตรงข้ามกับทิศทางการเคล่ือนท่ี หรือ แนวโน้มท่ีจะ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ เรียกว่าแรงเสียดทาน แรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่ง ๆ ข้ึนกับ สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานและแรงปฏิกิริยาต้ังฉาก ระหว่างผิวสัมผัสคู่นั้น ๆ  
- ขณะออกแรงพยายามแต่วัตถุยังคงอยู่นิ่ง แรงเสียดทานมี
ขนาดเท่ากับแรงพยายามท่ีกระทำต่อ วัตถุนั้น และแรงเสียด
ทานมีค่ามากท่ีสุดเมื่อวัตถุเริ่ม เคล่ือนท่ี เรียกแรงเสียดทาน
นี้ว่า แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานท่ีกระทำต่อวัตถุขณะ
กาลังเคล่ือนท่ี เรียกว่าแรงเสียดทานจลน์ โดยแรงเสียดทาน
ท่ีเกิด ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ คำนวณได้จาก 
สมการ  
 
- การเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานมีผลต่อการเคล่ือนท่ี ของ
วัตถุ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

วิเคราะห์ 
อธิบาย 
คำนวณ 

ทดลอง   การคิด 
การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต 
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คำอธิบายราชวิชา 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ว31201 ฟิสิกส์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 

 ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เลขนัยสำคัญ ความคลาด

เคล่ือนในการวัด การแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ ความหมายจากกราฟเส้นตรง ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง 

การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟ สมการค่าความเร่งโน้ม

ถ่วงของโลก แรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล การใช้กฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่ง

และวัตถุเคล่ือนท่ี สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้

ในชีวิตประจำวัน และนำมาบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและ

การแก้ปัญหา สามารถส่ือสารส่ิงเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านิยมท่ี

เหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู้ 

1.  สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทาง

ฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี  

2.  วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคล่ือน ในการวัดมาพิจารณาใน

การนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์ และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง  

3.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการกระจัดความเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ีของวัตถุในแนว

ตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและคำนวณปริมาณต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง  

4.  ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน  

5.  เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน และการใช้กฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการเคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

6.  อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุมีน้ำหนักรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ท่ี
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เกี่ยวข้อง  

7.  วิเคราะห์อธิบายและคำนวณแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี

รวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน  

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ 1        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

จำนวน 1.5 หน่วยกิต       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ธรรมชาติและ
พัฒนาการทางฟิสิกส์ 

1. สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์
ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ท่ีมีผลต่อการแสวงหาความรู้
ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

- ธรรมชาติของฟิสิกส์ 
- การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทาง
ฟิสิกส์ 
- การทดลองทางฟิสิกส์ 

2 2 

2. วัดและรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้
ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาดเคล่ือนในการ
วัดมาพิจารณาในการนำเสนอผลรวมทั้งแสดงผลการ
ทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปล
ความหมายจากกราฟเส้นตรง 

- การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทาง
ฟิสิกส์ 
- การทดลองทางฟิสิกส์ 

4 6 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ผลการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2 การเคล่ือนท่ีแนวตรง 3.  ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตำแหน่งการกระจัดความเร็วและความเร่งของการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจาก
กราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้ม
ถ่วงของโลกและคำนวณปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรู้ 
- การกระจัดและระยะทาง 
- อัตราเร็วและความเร็ว 
-การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา 
- ความเร่ง 
- กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
- สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
- การตกแบบเสรี 
คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
สามห่วง ทางสายกลาง ประกอบด้วย 
ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน 
การทดลอง การทำงาน 
ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลอง
อย่างประหยัด 
ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่าง
รอบครอบ 
มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม  

14 
 

22 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ เวลา

(นาที) 
น้ำหนัก
คะแนน 

   มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความ
เป็นสากล 

  

3 แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ี 

4. ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสอง
แรงท่ีทำมุมต่อกัน 

- แรง 
- การหาแรงลัพธ์ 
 

9 15 

5. เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อวัตถุอิสระ 
ทดลองและอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน และ
การใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  

- มวล แรง และกฎการเคล่ือนท่ี 
 

12 20 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ผลการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ เวลา

(นาที) 
น้ำหนัก
คะแนน 

  6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนาม
โน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุมีน้ำหนักรวมทั้งคำนวณปริมาณ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- แรงดึงดูดระหว่างมวล 
 

9 15 

7. วิเคราะห์อธิบายและคำนวณแรงเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ในกรณีท่ีวัตถุหยุด
นิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ีรวมทั้งทดลองหาสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ 
และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- แรงเสียดทาน 
- การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ี 

12 20 

 60 100 
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หน่วยการเรยีนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู ้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง  การเคล่ือนท่ีในแนวตรง                  เวลา    14 ชั่วโมง 
รหัสวิชา  ว 31201  สาระฟิสิกส์                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2563 
 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
  สาระฟิสิกส์  
  มาตรฐานข้อท่ี 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรง
และ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ผลการเรียนรู้ 
   ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการกระจัดความเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.2  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง (Rectilinear motion) คือ การเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีเป็นแนวเส้นตรงซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว เวลา ความเร่ง และระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไปได้ โดยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ ประกอบด้วย ความรู้ในเรื่องการเคล่ือนท่ีแนวตรง ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีคุณธรรม การ
ช่วยเหลือและแบ่งปัน มีภูมิคุ้มกันในการเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน มีความพอประมาณใน
ใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด ความมีเหตุผลในการตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุ
อย่างคุ้มค่า มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีมมิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความเป็นสากล 
 1.3 สาระการเรียนรู้ 

1) การกระจัดและระยะทาง 
2) อัตราเร็วและความเร็ว 
3) การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
4) ความเร่ง 
5) กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
6) สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
7) การตกแบบเสรี 



30 
 

 1.4 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4.1 ความรู้ (K) 

1) การกระจัดและระยะทาง 
2) อัตราเร็วและความเร็ว 
3) การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
4) ความเร่ง 
5) กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
6) สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
7) การตกแบบเสรี 

  1.4.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
    ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด 
   ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน 
   มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
   มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
  1.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
    คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
   มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความเป็นสากล 
 1.5  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการส่ือสาร 
   2) ความสามารถในการคิด 
   3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   1.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
   1) มีวินัยในการทำงาน 
   2) ใฝ่เรียนรู้ 
   3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
   4) อยู่อย่างพอเพียง 
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2.  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
 แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม ใบงาน สมุดเล่มเล็ก 
 2.1.1 การวัดและประเมินผลระหว่างกิจกรรม 
    1) การวัดทักษะกระบวนการกลุ่ม 
    2) การวัดทักษะกระบวนการทำงาน 
    3) การวัดทักษะการนำเสนอ การส่ือสาร 
    4) การวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 2.1.2  การวัดเมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
    สมุดเล่มเล็ก 
    ใบงาน 
3. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
ความรู้ (K) 
1) ตำแหน่ง/การกระจัดและระยะทาง 
2) อัตราเร็วและความเร็ว 
3) การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา 
4) ความเร่ง 
5) กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
6) สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนว
ตรง 
7) การตกแบบเสรี 

ตรวจใบงาน  
 
 

แบบประเมินใบงาน 
แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ทักษะกระบวนการ (P) 
ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดย
พิจารณาอย่างรอบครอบ  
ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการ
ทดลองอย่างประหยัด 
ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมใน
การเรียน การทดลอง การทำงาน 
มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 

- ตรวจผลการ
ทดลอง 
- การนำเสนอ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
- แบบบันทึกการตรวจการ 
- เขียนรายงาน 

เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
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ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
คุณธรรม การช่วยเหลือและ
แบ่งปัน 
มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มิติด้านวัฒนธรรม รักความ
เป็นไทย และความเป็นสากล 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

6  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร (A) 
 1) มีวินัยในการทำงาน 
 2) ใฝ่เรียนรู้ 
 3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
 4) อยู่อย่างพอเพียง 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

5  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน (C) 
 4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  ว 31201  สาระฟิสิกส์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1             ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องการเคล่ือนท่ีในแนวตรง         เวลา 14 ช่ัวโมง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือเรื่อง เวลา/ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 1 การกระจัดและระยะทาง 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2 อัตราเร็วและความเร็ว 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 3 การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะญญาณเวลา 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 ความเร่ง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 5 กราฟของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 6 สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนวตรง 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 7 การตกแบบเสรี 2 
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การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 31201            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2    เรื่อง การเคล่ือนท่ีในแนวตรง     จำนวน  14 ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1       ปีการศึกษา 2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง การกระจัดและระยะทาง                                        จำนวน 1 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน  นางสุภาพร  พลพุทธา                   ตำแหน่ง ครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานข้อที่ 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและ กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 1.1  ผลการเรียนรู้  
   ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการกระจัดความเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้  
   1.2.1 อธิบายการระบุตำแหน่งของวัตถุได้ 
   1.2.2 อธิบายและคำนวณการกระจัดและระยะทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุได้ 
  1.3  สาระสำคัญ  
  การเคล่ือนท่ีเปนการเปล่ียนตําแหนงของวัตถุ ผลของการเปล่ียนตําแหนง จะไดขนาดความยาวของ 
เสนทางการเปล่ียนตําแหนง ซึ่งเราเรียกวา ระยะทาง จึงเปนปริมาณสเกลาร แตถาการเปล่ียนตําแหนงนัน้ม ี
ทิศทางท่ีแนนอนคือมีทิศจากตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทาย ส่ิงท่ีได จะมีท้ังขนาดและทิศทาง จะเรียกวา 
การกระจัด และเปนปริมาณเวกเตอร 
 1.4  สาระการเรียนรู้ 
   1.4.1 ระยะทาง  
   1.4.2 การกระจัด 
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 1.5  สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  1.5.1 ความรู้ (A) 
   ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุ 
       ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณหาการกระจัดและระยะทางการเคล่ือนท่ีของวัตถุ 
  1.5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
    ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด 
    ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน 
    มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
    มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
  1.5.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
    มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความเป็นสากล 
 1.6  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) 
   ความสามารถในการส่ือสาร 
    ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 1.7  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
   1) มีวินัยในการทำงาน 
    2) ใฝ่เรียนรู้ 
    3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
    4) อยู่อย่างพอเพียง 
2.  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
 ใบงาน 
 2.1 การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 การวัดและประเมินผลระหว่างกิจกรรม 
   การวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
  2.1.2 การวัดเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
   ใบงาน 
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 2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัด 
1. ระบุตำแหน่ง 
คำนวณระยะทางและการ
กระจัด (K) 
2. ทักษะกระบวนการ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
(P) 
3. ทักษะการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(A) 
4. ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา (C) 

ใบงานเรื่องระยะทาง
และกรกระจัด 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ใบงานเรื่องระยะทาง
และกรกระจัด 
 
 

ตรวจใบงาน 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
การตรวจใบงาน 

แบบประเมินใบงาน 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
แบบบันทึกการตรวจ
ใบงาน 

เกณฑ์ Rubrics 
4 ระดับ 
การ่านได้
คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps 
 3.1 ขั้นต้ังคำถาม  (นำเข้าสู่บทเรียน) Q : Learn to Question 
 1) ครูถามนักเรียน ว่า เราได้ทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการเคล่ือนท่ี  
 2) ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะได้ศึกษา เรื่องตำแหน่ง ระยะทาง และการกระจัด 
 3) นักเรียนดูคลิปวิดีโอ “รถเคล่ือนท่ี” 
 4) ครูนำเข้าสู่บทเรียน เริ่มจากให้นักเรียนเข้าใจจุดอ้างอิง หรือตำแหน่งอ้างอิง โดยการตั้งประเด็นคำถาม 
เช่น นักเรียนจะบอกตำแหน่งของบ้านนักเรียนให้เพื่อเข้าใจได้อย่างไร (เช่น ช่ือถนน ช่ือซอย เป็นต้น) 
 3.2 ขั้นประสบการณ์ (ข้ันทำกิจกรรม) S : Learn to Search 
 5) ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงระยะทางในการเดิน ความเร็วในการเดิน และระยะทางในการเดิน
น้อยท่ีสุด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น 
 6) ครูให้นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับจุดอ้างอิงและตำแหน่งของรถชนิดต่างๆ เทียบกับ
ท่ีต้ังของป้ายรถประจำทาง (ใบความรู้ท่ี 1) 
 3.3 ขั้นสร้างความรู้ C : Learn to Construct 
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 7)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกตำแหน่งของเพื่อนและระยะห่างระหว่างตัวนักเรียนกับเพื่อน เพื่อให้เข้า
ใจความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัด 
 8) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งระยะทาง การกระจัด จากใบความรู้ เรื่อง ปริมาณต่างๆ ของการ
เคล่ือนท่ี 
 3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้ C : Learn to Communicate 
 9) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาตัวอย่างให้เพื่อนๆ ทราบหน้าห้องเรียน 
 10) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง ระยะทาง การกระจัด 
  11) นักเรียนสรุปสาระสำคัญลงในสมุดจดบันทึก 
    12) นักเรียนทำใบงานท่ี 1 เรื่อง ปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ี  
 3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม S : Learn to Service 
   นักเรียนร่วมกนัคัดเลือกใบงาน (ผลงาน)ท่ีดีเด่น ในกลุ่ม นำไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊กของโรงเรียน เพื่อให้ช้ัน
อื่นๆ ได้ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ใบความรู้เรื่อง ปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ี  
  ใบงานเรื่อง เรื่อง ปริมาณต่างๆ ของการเคล่ือนท่ี  
  วิดีทัศน์  
 
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
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 บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนที่ผ่านผลการเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัด 

ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองระยะทางและการกระจัด 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

10 41.67 5 20.83 7 29.7 2 8.33 

 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
9 37.50 5 20.83 6 25.00 2 8.33 

        

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 0-4 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

19 79.17 5 20.83  0 0 0 0 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งม่ันในการทำงาน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
10 41.67 14 58.33 0 0 0 0 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
14 58.33 6 25.00 4 16.67 
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  2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่าน  ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ 

ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองระยะทางและการกระจัด 9 37.50 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
และภาวะผู้นำ 

8 33.33 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหนว่ยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

- 0 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งมั่นในการทำงาน - 0 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 10 41.67 

 
 สาเหตุ............นักเรียนยังไม่มีความสนใจเรียนรู้เท่าท่ีควร.................................... 
 แนวทางแก้ไข...................ปรับเปล่ียนลีลาการสอน และแทรกสอดกิจกรรมท่ีหลากหลาย....................... 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ 
 1)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม................................................................................................................... 
 
 5.4 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)........................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
 
 
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
                (นายธนวรรธน์  ดีพูล) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยีน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 31201            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2    เรื่อง การเคล่ือนท่ีในแนวตรง     จำนวน  14 ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1       ปีการศึกษา 2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคราะสัญญาณเวลา           จำนวน 3 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน  นางสุภาพร  พลพุทธา                   ตำแหน่ง ครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานข้อที่ 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและ กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 1.1  ผลการเรียนรู้  
   ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งการกระจัดความเร็วและความเร่งของการเคล่ือนท่ี
ของวัตถุในแนวตรงท่ีมีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการรวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลกและคำนวณ
ปริมาณต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้  
   1.2.1  อธิบายเกี่ยวกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและข้อมูลท่ีได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ 
     1.2.2  มีทักษะการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเบ้ืองต้นได้ 
       1.2.3  มีทักษะการทดลอง สามารถสรุปและอภิปรายผลการทดลองได้ 
                   1.2.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างสรรค์ ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น 
  1.3  สาระสำคัญ  
   อัตราเร็วของวัตถุจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา = ระยะห่างระหว่างจุดบนแถบกระกระดาษ 
                                                                                       ช่วงเวลาท่ีวัถตุเคล่ือนท่ี 
 1.4  สาระการเรียนรู้ 
    เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
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 1.5  สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  1.5.1 ความรู้ (A) 
   ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและข้อมูลท่ีได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
   1.5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
    ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด 
    ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน 
    มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
    มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
  1.5.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
    มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    มิติด้านวัฒนธรรม รักความเปน็ไทย และความเป็นสากล 
 1.6  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) 
   ความสามารถในการส่ือสาร 
    ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 1.7  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
   1) มีวินัยในการทำงาน 
    2) ใฝ่เรียนรู้ 
    3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
    4) อยู่อย่างพอเพียง 
2.  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
 ใบงาน 
 2.1 การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 การวัดและประเมินผลระหว่างกิจกรรม 
   การวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
  2.1.2 การวัดเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
   ใบงาน 
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 2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป้าหมาย หลักฐาน วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัด 

1. อธิบายเครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา 
ระบุข้อมูลท่ีได้จากเครื่อง
เคาะสัญญาณเวลา (K) 
2. ทักษะกระบวนการ   
การทดลอง ร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม (P) 
3. ทักษะการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(A) 
4. ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา (C) 

ใบงาน  
 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ใบงาน  
 
 

ตรวจใบงาน 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
การตรวจใบงาน 

แบบประเมินใบงาน 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
แบบบันทึกการตรวจ
ใบงาน 

เกณฑ์ Rubrics 
4 ระดับ 
การผ่านได้
คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps 
 3.1 ขั้นต้ังคำถาม  (นำเข้าสู่บทเรียน) Q : Learn to Question 
  1) ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับปริมาณต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนท่ี ได้แก่ 
ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วเฉล่ีย อัตราเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วเฉล่ีย และความเร็วขณะหนึ่ง 
   2) ครูเช่ือมโยงเนื้อหาโดยนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม ท่ีว่า นักเรียนสามารถเห็นความเร็วของวัตถุท่ี
เคล่ือนท่ีในแนวตรงได้อย่างไร  โดยให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบอย่างอิสระ 
   3) ครูถามนักเรียนว่า เครื่องเคาะสัญญาณเวลา มีการทำงานอย่างไร โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ทำงานของเครื่องเคาะสัญญารเวลา ตามใบความรู้ 3 
   4) ครูและนักเรียนช่วยกันอภิปรายคำตอบ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนเรื่อง การวิเคราะห์จุดบนแถบ
กระดาษเคาะสัญญาณเวลา 
 3.2 ขั้นประสบการณ์ (ขั้นทำกิจกรรม) S : Learn to Search 
  5) ครูให้นักเรียนพิจารณาลักษณะจุดบนแถบกระดาษเคาะสัญญาณเวลาในใบความรู้ท่ี 3 แล้วถาม
คำถามว่า จุดท่ีปรากฏบนแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาสามารถบอกลักษณะการเคล่ือนท่ีได้อย่างไร 
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(แนวตอบ ถ้าระยะห่างระหว่างจุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าแถบกระดาษเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง ถ้าระยะห่างระหว่างจุด
คงท่ี แสดงว่าแถบกระดาษเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีไม่มีความเร่ง และถ้าระยะห่างระหว่างจุดลดลงเรื่อยๆ แสดงว่า
แถบกระดาษเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วลดลง มีความหน่วง) 
   6) ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยเน้นว่า จุด 2 จุด ท่ีถัดกันจะมีระยะเวลาห่างกันเท่าๆกัน เท่ากับ 1/50 วินาที
 3.3 ขั้นสร้างความรู้ C : Learn to Construct 
   7) นักเรียนศึกษาตัวอย่างในใบความรู้ท่ี 3 การหาอัตราเร็วจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

   8) ครูให้แต่ละกลุ่มอภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับอัตราเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง  

   9) นักเรียนกลุ่มเดิมทำกิจกรรมเรื่องการวัดอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาจากใบกิจกรรมท่ี 

3 เพื่อหาอัตราเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งพร้อมให้ข้อแนะนำก่อนทำกิจกรรมกับนักเรียน 

   10) ครูอธิบายวิธีใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา พร้อมท้ังอธิบายการทำงาน ว่า เครื่องเคาะ

สัญญาณเวลา จะเคาะ50 ครั้ง ในเวลา 1 วินาที กล่าวคือ ถ้าดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา คันเคาะจะ

เคาะกระดาษคาร์บอนคาร์บอนที่อยู่บนแถบกระดาษ ทำให้เกิดจุดบนแถบกระดาษ 50 จุด ในเวลา 1 วินาที หรือเวลาท่ี

ใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท่ีอยู่ถัดกันจ้ะเท่ากับ 1/50 วินาที 

   11) นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโดยหาอัตราเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง โดยใช้เครื่อง

เคาะสัญญาณเวลา (ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบสังเกตการณ์ทำงานกลุ่ม) 

 3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้ C : Learn to Communicate 

   12) สุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่ม (จับสลาก) ออกมาสรุปแต่ละขั้นตอนของการคำนวณ เพื่อให้นักเรียน

สามารถสรุปสาระสำคัญลงในสมุด 

   12). จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ อธิบายผลและสรุปผลการทดลอง แล้วนำผลการทดลองมานำเสนอหน้า

ช้ันเรียน (จับสลากภายในกลุ่มอีกครั้ง) โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง 

   14) นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากใบงานท่ี 3 เพื่อเป็นตรวจความเข้าใจของนักเรียน 

 3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม S : Learn to Service 
   นักเรียนร่วมกนัคัดเลือกใบงาน (ผลงาน)ท่ีดีเด่น ในกลุ่ม นำไปเผยแพร่หน้าห้องเรียน เพื่อให้ช้ันอื่นๆ ได้
ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ใบความรู้เรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณเวลา   
  ใบงาน เรื่อง การคำนวณหาอัตราเร็วเฉล่ียและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 
  ใบกิจกรรมท่ี 3 การหาอัตราเร็วโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา  
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        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
 

บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนที่ผ่านผลการเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัด 

ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการหาความเร็วโดยใช้เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

12   50.00 4  16.67  4  16.67  2 8.33  

 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
 11  45.83 5  20.83 2   8.33 2  8.33 

        

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 0-4 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

22 91.67 2 8.33 0 0 0 0 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งม่ันในการทำงาน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
19  79.17 5  20.83  0  จ 0 0 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

14  58.33 6 25.00  4 16.67  

  
  2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่าน  ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ 
ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการหาความเร็ว 6 25.00 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
และภาวะผู้นำ 

4 16.67 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหนว่ยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

- 0 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งมั่นในการทำงาน - 0 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4  16.67 

 
 สาเหตุ............นักเรียนขาดความม่ันใจในการตอบคำถาม.................................... 
 แนวทางแก้ไข...................สร้างขวญัและกำลังใจและแทรกสอดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี....................... 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ 
 1)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม................................................................................................................... 
 
 4 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)........................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
     
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
                (นายธนวรรธน์  ดีพูล) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยีน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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ใบความรู้เร่ือง เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา  
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แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
 

คำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการนำเสนอ     
5 วิธีการนำเสนอผลงาน     

                                                                                 
รวม 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                            ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบรูณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้  3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
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คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับ

การ 
ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
            ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ

ระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
    กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองดี     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมกับสมาชิกใน
โรงเรียนและชุมชน 

    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
ชื่นชมความเป็นชาติไทย 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดข้ึน ชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ ์

 
 

   

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทำความผิด 
ทำตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ 

    

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนด้านความซื่อสัตย์ 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     
5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง

ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด  

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสำเร็จ     
7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของ และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น 

    

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน     

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
และชุมชน 

    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน  
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หน่วยการเรียนรู ้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง  แรงและการเคล่ือนท่ี                  เวลา    22 ชั่วโมง 
รหัสวิชา  ว 31201  สาระฟิสิกส์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ภาคเรียนที่ 1                      ปีการศึกษา 2563 
 
1.  เป้าหมายการเรียนรู้ 
 1.1 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
  สาระฟิสิกส์  
  มาตรฐานข้อท่ี 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรง
และ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์
พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  ผลการเรียนรู้ 
   ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรง สองแรงท่ีทำมุมต่อกัน เขียนแผนภาพของแรงท่ีกระทำต่อ
วัตถุอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน และการใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันกับสภาพ การเคล่ือนท่ี
ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของ สนามโน้มถ่วงท่ีทำให้วัตถุ
มีน้ำหนัก รวมท้ัง คำนวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์อธิบาย และคำนวณแรงเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัส
ของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีท่ีวัตถุ หยุดนิ่งและวัตถุเคล่ือนท่ี รวมทั้งทดลองหา สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัสของ วัตถุคู่หนึ่ง ๆ และนำความรู้เรื่องแรงเสียดทานไป ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 1.2  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 แรงสามารถทำให้วัตถุเปล่ียนแปลงรูปร่าง หรือสภาพการเคล่ือนท่ี เราสามารถหาแรงลัพธ์ได้โดยการวาดรูป 
การคำนวณ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน การประยกุต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ี 
 1.3 สาระการเรียนรู้ 

1) แรง 
2) การหาแรงลัพธิ์ 
3) กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
4) กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
5) แรงแนวฉาก 
6) แรงเสียดทาน 
7) การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
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  1.4 สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.4.1 ความรู้ (K) 

1) แรง 
2) การหาแรงลัพธิ์ 
3) กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
4) กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
5) แรงแนวฉาก 
6) แรงเสียดทาน 
7) การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 

  1.4.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
    ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด 
   ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน 
   มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
   มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
  1.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
    คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
   มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
   มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความเป็นสากล 
 1.5  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
   1) ความสามารถในการส่ือสาร 
   2) ความสามารถในการคิด 
   3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   1.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
   1) มีวินัยในการทำงาน 
   2) ใฝ่เรียนรู้ 
   3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
   4) อยู่อย่างพอเพียง 
2.  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
 แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม ใบงาน สมุดเล่มเล็ก 
 2.1.1 การวัดและประเมินผลระหว่างกิจกรรม 
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    1) การวัดทักษะกระบวนการกลุ่ม 
    2) การวัดทักษะกระบวนการทำงาน 
    3) การวัดทักษะการนำเสนอ การส่ือสาร 
    4) การวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 2.1.2  การวัดเมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
    สมุดเล่มเล็ก 
    ใบงาน 
3. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
ความรู้ (K) 
1) แรง 
2) การหาแรงลัพธิ์ 
3) กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 
4) กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
5) แรงแนวฉาก 
6) แรงเสียดทาน 
7) การประยุกต์ใช้กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน 

ตรวจใบงาน  
 
 

แบบประเมินใบงาน 
แบบประเมินผลงาน 

เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

ทักษะกระบวนการ (P) 
ความมีเหตุผล การตัดสินใจ 
โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
ความพอประมาณ การใช้
วัสดุในการทดลองอย่าง
ประหยัด 
ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้
พร้อมในการเรียน การทดลอง 
การทำงาน 
มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่าง
คุ้มค่า 
มิติสังคม  มีทักษะการทำงาน
เป็นทีม 

- ตรวจผลการทดลอง 
- การนำเสนอ 
- การเขียนรายงาน 

- แบบบันทึกผลการทดลอง 
- แบบบันทึกการตรวจการ 
- เขียนรายงาน 

เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
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ส่ิงท่ีต้องการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหน่วยการเรียนรู้ (A) 
คุณธรรม การช่วยเหลือและ
แบ่งปัน 
มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มิติด้านวัฒนธรรม รักความ
เป็นไทย และความเป็นสากล 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

6  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร (A) 
 1) มีวินัยในการทำงาน 
 2) ใฝ่เรียนรู้ 
 3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
 4) อยู่อย่างพอเพียง 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

5  สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน (C) 
1) ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์ Rubrics 4 ระดับ 
การ่านได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  ว 31201  สาระฟิสิกส์        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1             ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องการเคล่ือนท่ีในแนวตรง         เวลา 22 ช่ัวโมง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือเรื่อง เวลา/ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 10 แรง 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ 11 การหาแรงลัพธิ์ 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 12 กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 6 
แผนการจัดการเรียนรู้ 13 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 14 แรงแนวฉาก 2 
แผนการจัดการเรียนรู้ 15 แรงเสียดทาน 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ 16 การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน 6 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
เทคนิค 5 steps บูรณาการ TPACK model 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา ว 31201            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3    เรื่อง แรง และกฎการเคล่ือนท่ี            จำนวน  22 ช่ัวโมง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนท่ี 1       ปีการศึกษา 2563 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  เรื่อง การหาแรงลัพธ์                                            จำนวน 2 ช่ัวโมง 
ครูผู้สอน  นางสุภาพร  พลพุทธา                   ตำแหน่ง ครู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มาตรฐานข้อที่ 1 :  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ปริมาณและกระบวนการวัด การเคล่ือนท่ีแนวตรง แรงและ กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคล่ือนท่ี แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 1.1  ผลการเรียนรู้  
   ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน 
   1.2  จุดประสงค์การเรียนรู้  
   1.2.1 อธิบายความหมายของแรงลัพธ์และแสดงการหาแรงลัพธ์โดยใช้วิธีเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหาง
ต่อหัว วิธีสร้างรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานของแรงและวิธีคำนวณ 
  1.2.2 ทดลองหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงท่ีทำมุมต่อกัน 
  1.3  สาระสำคัญ 
  การหาแรงลัพธ์โดยการเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว การสร้างรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน และการ
คำนวณ 
 1.4  สาระการเรียนรู้ 
   1.4.1 การเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว  
   1.4.2 การสร้างรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน 
  1.4.3 การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ 
  1.4.4 การทดลองหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ 
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 1.5  สาระการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
  1.5.1 ความรู้ (A) 
   ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเวกเตอร์ของแรงแบบหางต่อหัว สร้างส่ีเหล่ียมด้านขนาน การคำนวณ 
       ความรู้เกี่ยวกับสร้างส่ีเหล่ียมด้านขนาน 
   ความรู้เกี่ยวกับการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ 
  1.5.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    ความมีเหตุผล การตัดสินใจ โดยพิจารณาอย่างรอบครอบ  
    ความพอประมาณ การใช้วัสดุในการทดลองอย่างประหยัด 
    ภูมิคุ้มกัน  การเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียน การทดลอง การทำงาน 
    มิติเศรษฐกิจ ใช้วัตถุอย่างคุ้มค่า 
    มิติสังคม  มีทักษะการทำงานเป็นทีม 
  1.5.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
    คุณธรรม การช่วยเหลือและแบ่งปัน 
    มิติด้านจิตใจ ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
    มิติด้านวัฒนธรรม รักความเป็นไทย และความเป็นสากล 
 1.6  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) 
   ความสามารถในการส่ือสาร 
    ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 1.7  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
   1) มีวินัยในการทำงาน 
    2) ใฝ่เรียนรู้ 
    3) มุ่งมั่นในการทำงาน 
    4) อยู่อย่างพอเพียง 
2.  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 
 ใบงาน  
 2.1 การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 การวัดและประเมินผลระหว่างกิจกรรม 
   การวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
  2.1.2 การวัดเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (KPAC) 
   ใบงาน การนำเสนอ 
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 2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การวัด 
1. เขียนเวกเตอร์ของแรง
แบบหางต่อหัว การสร้าง
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาด การ
คำนวณ (K) 
2. ทักษะกระบวนการ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
(P) 
3. ทักษะการปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(A) 
4. ความสามารถในการ
ส่ือสาร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา (C) 

ใบงานเรื่องการหาแรง
ลัพธ์ 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
ใบงานเรื่องการหาแรง
ลัพธ์ 
 

ตรวจใบงาน 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
การตรวจใบงาน 

แบบประเมินใบงาน 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
แบบบันทึกการตรวจ
ใบงาน 

เกณฑ์ Rubrics 
4 ระดับ 
การ่านได้
คะแนนอยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

 
3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps บูรณาการ TPACK model 
 3.1 ขั้นต้ังคำถาม  (นำเข้าสู่บทเรียน) Q : Learn to Question 
 1) ครูถามนักเรียน ว่า การวางวัตถุ วางหนังสือบนโต๊ะ มีแรงอะไรกระทำบ้าง  
  2) ครูขออาสานักเรียน 1 คน ออกมายืนหน้าห้องเรียนแล้วให้ออกแรงผลักโต๊ะและประตู จากนั้นให้
นักเรียนสังเกต พร้อมถามคำถามกระตุ้นความสนใจดังนี้ 
 - นักเรียนสังเกตเห็นอะไร (โต๊ะเคล่ือนท่ี ประตูเปิดออก) 
  - นักเรียนคิดว่าการท่ีเพื่อนผลักโต๊ะและประตูทำให้เคล่ือนท่ีและประตูเคล่ือนท่ีได้เพราะเหตุใด (เพราะ
เพื่อนออกแรงผลัก) 
  - นักเรียนคิดว่าความหมายของแรง คืออะไร (แรงคือ ส่ิงท่ีสามารถทำให้วัตถุท่ีอยู่นิ่งเคล่ือนท่ีได้) 
 3) ครูให้นักเรียนทำแบบทดลอบก่อนเรียน  ใช้โปรแกรม Pliker  
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  4) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบของนักเรียน เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้เรื่องแรง และ
แรงลัพธ ์
 5) นักเรียนดูคลิปวิดีโอ การทดลองแรงลัพธ์  
 3.2 ขั้นประสบการณ์ (ขั้นทำกิจกรรม) S : Learn to Search 
 6) นักเรียนรับอุปกรณ์ ทำการทดลอง การหาแรงลัพธ์  
 7)  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการหาแรงลัพธ์ และร่วมอธิบายภายในกลุ่ม เกี่ยวกับผลการทดลอง โดย
เน้นให้นักเรียนทราบว่า ถ้ามีแรงหลายๆ แรง มากระทำต่อวัตถุเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เสมือนกันว่า มีแรงเพียงแรง
เดียวกระทำวัตถุนั้น เรียกว่า แรงลัพธ์ (สืบค้นผ่าน QR code)   
 3.3 ขั้นสร้างความรู้ C : Learn to Construct  
 8)  ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ 
  
 
 9) นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมใน                เกี่ยวกับการหาแรงลัพธ์ 
  10) นักเรียนระดมความคิด โดยยกตัวอย่างการหาแรงลัพธ์ ในในกระดาษชาร์ท 
 3.4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้ C : Learn to Communicate 
 11) นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอตัวอย่างการหาแรงลัพธ์ ให้เพื่อนๆ ทราบหน้าห้องเรียน 
 12) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง การหาแรงลัพธ์ 
  13) นักเรียนสรุปสาระสำคัญลงในสมุดจดบันทึก 
    14) นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การหาแรงลัพธ์ (ส่งงานทาง                     ) 
 3.5 ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม S : Learn to Service 
   นักเรียนร่วมกนัคัดเลือกใบงาน (ผลงาน)ท่ีดีเด่น ในกลุ่ม นำไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊กของโรงเรียน เพื่อให้ช้ัน
อื่นๆ ได้ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้   
   
4. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
  ใบความรู้เรื่อง การหาแรงลัพธ์  
  ใบงานเรื่อง เรื่อง การหาแรงลัพธ ์
   ใบกิจกรรมการทดลอง 
  วิดีทัศน์  
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
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บันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนที่ผ่านผลการเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัด 

ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการหาความเร็วโดยใช้เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

14 58.33 10 41.67 0 0 0 0 

 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
 14  58.33 10  41.67  0 0 0 0 

        

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
ระดับคะแนน 

9-10 7-8 5-6 0-4 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

24 100  0 0 0 0 0 0 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งม่ันในการทำงาน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 0 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
20  79.17 4  16.67  0 0 0 0 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
14  58.33 10  41.67 0 0  
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  2. ผู้เรียนที่ไม่ผ่าน  ผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด จำนวน ร้อยละ 

ความรู้ (K) นักเรียนมีความรู้ในเร่ืองการหาความเร็ว - 0 
ทักษะกระบวนการ (P) มีทักษะกระบวนการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
และภาวะผู้นำ 

- 0 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหนว่ยการเรียนรู้ (A) การปรับตัวให้เข้า
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

- 0 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (A) มุ่งมั่นในการทำงาน - 0 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 0 

 
 สาเหตุ............ -.................................... 
 แนวทางแก้ไข...................-....................... 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แก่ 
 1)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 2)………………………………………………………………………………………………………………. 
 แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริม................................................................................................................... 
 
 4 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)........................................................................................................................ 
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้สอน 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
         ตำแหน่ง ครู 
 
         
 
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
                (นายธนวรรธน์  ดีพูล) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ.....................................ผู้ตรวจสอบ 
              (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยีน 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
        ลงช่ือ..................................... 
              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 

 
คำช้ีแจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
2 ความถูกต้องของเนื้อหา     
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการนำเสนอ     
5 วิธีการนำเสนอผลงาน     

                                                                                 
รวม 

 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                            ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบรูณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้  3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ

 ระดับคะแนน 
 

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับ

การ 
ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
      

 ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 
            ............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

คำช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับ

ระดับคะแนน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
    กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองดี     

1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมกับสมาชิกใน
โรงเรียนและชุมชน 

    

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สร้างความ
สามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
ชื่นชมความเป็นชาติไทย 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดข้ึน ชื่นชมใน
พระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระ
ราชวงศ ์

 
 

   

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     

2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทำความผิด 
ทำตามสัญญาท่ีตนให้ไว้กับเพ่ือน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู 
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ 

    

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนด้านความซื่อสัตย์ 

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     
5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง

ประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี 

    

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัย
เมื่อผู้อื่นกระทำผิดพลาด  

    

 5.5 วางแผนการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันบน
พ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม 
ยอมรับและปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานสำเร็จ     
7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     

7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน     
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันสิ่งของ และช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น 

    

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน     

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน
และชุมชน 

    

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                                              ............../.................../................ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน  
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ข้อมูลนักเรียนจากการก่อนทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 5 steps 
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ตาราง 4 การให้คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการ 

ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 นายเด่นดนัย 4    4    4    4    4    20 

2 นายมนัสวิน 3    3    2    2    2    12 
3 นายศุภกร 4    4    3     4    4    19 
4 น.ส.กัญญารัตน์ 4    4    4    4    4    20 
5 น.ส.เกศรินตน์ 4    4    4    4    4    20 
6 น.ส.ชุติมา 4    4    4    4    4    20 
7 น.ส.ธีรนันท์ 2    2    3    3    2    12 
8 น.ส.มลลดา 3    3    3    3    3    15 
9 น.ส.ลักขณา 4    4    4    4    4    20 
10 น.ส.วนิดา 2    2    2    3    3    12 
11 นายชานนท์ 3    2    3    3    3    14 
12 นายพรหมมินทร์ 3    2    3    3    3    14 
13 นายยุทธเดช 3    3    2    2    2    12 
14 นายศราวุฒิ 2    2    2    2    2    10 
15 นายอาทิตย์ 2    3    2    2    3    12 
16 น.ส.มะลิสา 2    3    2    3    2    12 
17 น.ส.รัชดา 4    4    4    3    3    18 
18 น.ส.ศิริลักษณ ์ 4    4    4    4    3    19 
19 น.ส.ดวงดาว 2    2    3    3    2    12 
20 นายคฑาวุธ 4    4    3    3    3    17 
21 นายนิติพล 2    2    2    2    2    10 
22 นายภาน ุ 4    4    4    4    4    20 
23 นายวัชรากร 3    3    3    3    3    15 
24 น.ส.จิราภรณ ์ 2    2    2     2    2    10 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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ตาราง  5 คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล  รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายเด่นดนัย  คลีล้วน 20 ดีมาก  

2 นายมนัสวิน  ส่องใส 12 พอใช้ แก้ไข 

3 นายศุภกร  ป้านภูมิ 19 ดีมาก  

4 น.ส.กัญญารัตน์  ทองน้อย 20 ดีมาก  

5 น.ส.เกศรินตน์  เกษศรีพรม 20 ดีมาก  

6 น.ส.ชุติมา  อะโคตรมี 20 ดีมาก  

7 น.ส.ธีรนันท์  เปอินทร์ 12 พอใช้ แก้ไข 

8 น.ส.มลลดา  สุวรรณสนธิ์ 15 ดี  

9 น.ส.ลักขณา  ไชยลักษณ์ 20 ดีมาก  

10 น.ส.วนิดา  เวียงสมุทร 12 พอใช้ แก้ไข 

11 นายชานนท์  พิลาวงค์ 14 ดี  

12 นายพรหมมินทร์  อุ่นจิต 14 ดี  

13 นายยุทธเดช  บุดสงกา 12 พอใช้ แก้ไข 

14 นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 10 พอใช้ แก้ไข 

15 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 12 พอใช้ แก้ไข 

16 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 12 พอใช้ แก้ไข 

17 น.ส.รัชดา  แสงขันธ์ 18 ดีมาก  

18 น.ส.ศิริลักษณ์  จักรเสน 19 ดีมาก  

19 น.ส.ดวงดาว  นวลอินทร์ 12 พอใช้ แก้ไข 

20 นายคฑาวุธ  แพงพลภา 17 ดีมาก  

21 นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 10 พอใช้ แก้ไข 

22 นายภานุ  เตยสอย 20 ดีมาก  

23 นายวัชรากร คำอินทร์ 15 ดี  

24 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 10 พอใช้ แก้ไข 
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ข้อมูลนักเรียนจากการหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ 5 steps 
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ตาราง 6 คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบท่ี 1 
 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการ 

ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 นายมนัสวิน  3     3     2   2      2  12 
2 น.ส.ธีรนันท์  3    4      3   4       3   17 
3 น.ส.วนิดา  3    3    3   2    2    13 
4 นายยุทธเดช 4     4      3   4       3   18 
5 นายศราวุฒิ   2   3   2     3    3   13 
6 นายอาทิตย์   2   3   2     3    3   13 
7 น.ส.มะลิสา   2   3   2     3    3   13 
8 น.ส.ดวงดาว   2   3   2     3    3   13 
9 นายนิติพล   2   3   2     3    3   13 
10 น.ส.จิราภรณ ์  3     3     2   2      2  12 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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ตาราง 7 คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบที่ 1 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล  รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนัสวิน  ส่องใส 12 พอใช้ แก้ไข 

2 น.ส.ธีรนันท์  เปอินทร์ 17 ดีมาก  

3 น.ส.วนิดา  เวียงสมุทร 13 พอใช้ แก้ไข  

4 นายยุทธเดช  บุดสงกา 18 ดีมาก   

5 นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 13 พอใช้ แก้ไข 

6 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 13 พอใช้ แก้ไข 

7 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

8 น.ส.ดวงดาว  นวลอินทร์ 13 พอใช้ แก้ไข 

9 นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 13 พอใช้ แก้ไข 

10 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 12 พอใช้ แก้ไข 
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ตาราง 8 คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบท่ี 2 

 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการ 

ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 นายมนัสวิน  3     3     2   2     3   13 
2 น.ส.วนิดา 4      3     3   4     4     18 
3 นายศราวุฒิ  3     3     3     3     3   15 
4 นายอาทิตย์   2   3   2     3    3   13 
5 น.ส.มะลิสา   2   3   2     3    3   13 
6 น.ส.ดวงดาว 4     4        3   4        3   18 
7 นายนิติพล  3     3      3     3     3   15 
8 น.ส.จิราภรณ ์  3     3      2   3     2  13 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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 ตาราง 9 คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบท่ี 2 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล  รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนัสวิน  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

2 น.ส.วนิดา  เวียงสมุทร 18 ดีมาก   

3 นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 15 ดี   

4 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 13 พอใช้ แก้ไข  

5 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 13 พอใช้ แก้ไข 

6 น.ส.ดวงดาว  นวลอินทร์ 18 ดีมาก   

7 นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 15 ดี   

8 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 13 พอใช้ แก้ไข 
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ตาราง 10  คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบท่ี 3 

 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการ 

ประเมิน 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การยอมรับฟัง
คนอื่น 

การทำงาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน 
การปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 นายมนัสวิน  3   4      3    4     3   17 
2 นายอาทิตย์  3    3    3    3    3   15 
3 น.ส.มะลิสา 4      3   4     3   4     18 
4 น.ส.จิราภรณ ์  3     3     3   4     3    16 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 4 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 2 คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง  
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ตาราง 11  คะแนนความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ กลุ่มเป้าหมายในวงรอบท่ี 3 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล  รวมคะแนน แปลผล หมายเหตุ 

1 นายมนัสวิน  ส่องใส 17 ดี   

2 นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 15 ดี  

3 น.ส.มะลิสา  ส่องใส 18 ดีมาก  

4 น.ส.จิราภรณ์ วงษ์สิน 16 ดี  
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กระบวนการทำงานของกลุ่ม PLC 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

แผนการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. ชื่อ - สกุล Model teacher ......นางสุภาพร  พลพทุธา            วิทยฐานะ......ครู ชำนาญการพิเศษ...  เจ้าของแผน 

๒. โรงเรียน .....หนองหิ้งพิทยา.. สังกัด ....สพม.๒๑....... จังหวัด ....บึงกาฬ............ 

๓. รายวิชาท่ีใช้ดำเนินการ ........ฟิสิกส์ 1.......... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...วิทยาศาสตร์...  

๔. นักเรียนชั้น/ห้อง ม.๔/๑ นักเรียนชาย  ๑๒  คน หญิง   ๑๒   คน  รวม  ๒๔  คน  

๕. สมาชิก PLC ประเภทเภทครู (Buddy teacher : BT) 

 ๕.๑ เพ่ือนครู ....นายวิศินสิทธิ์  นามวัน         วิทยฐานะ                -         วิชาเอก   ฟิสิกส์ 

 ๕.๒ เพ่ือนครู ....นายศุภชัย  เพลิดพราว         วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ    วิชาเอก  พลศึกษา 

 ๕.๓ เพ่ือนครู ....นางดวงเดือน  บุญใส           วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ    วิชาเอก   ภาษาไทย 

 ๕.๔ เพ่ือนครู ....นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา    วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ    วิชาเอก   คอมพิวเตอร์ 

 ๕.๔ เพ่ือนครู ....นายฉกาจ  เลี้ยงพรม           วิทยฐานะ          -               วิชาเอก   ดนตรีศึกษา 

๖. สมาชิก PLC ประเภทผู้บริหาร (School administrators :SA) 

 ๖.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน .............นายเถลิง  ศรีนนท์................ วิทยฐานะ ........ชำนาญการพิเศษ....  

  วิชาเอก ........บริหารการศึกษา.............. 

 ๖.๑ หัวหน้าวิชาการ .......นายพิทักษ์  พลเยี่ยม......... วิทยฐานะ ..............ชำนาญการ..........  

  วิชาเอก ...........บริหารการศึกษา................ 

๗. สมาชิก PLC ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE, Expert) 

 ๗.๑ ชื่อ ............นางชนานันท์  สุคันธา.................................. วิทยฐานะ .............ชำนาญการพิเศษ.......... 

 ๗.๓ ชื่อ ...........นายสมใจ  วิเศษทักษิณ..............................  วิทยฐานะ .............. เชี่ยวชาญ......... 

 ๗.๓ ชื่อ .................................................................................. วิทยฐานะ ........................ .......................... 
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๘. แผนการดำเนินกิจกรรม เวลา และเป้าหมาย 

ลำดับที่ กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี เวลา เป้าหมาย 

รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ 

๘.๑ สร้างทีม PLC ๑๘  
พฤษภาคม 

๒๕๓ 

  

๘.๒ เลือกปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ๙ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

  

๘.๓ ประชุมเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
(การออกแบบการสอน) 

๑๖ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

  

๘.๔ สรุป บันทึกผลการวิพากษ์การออกแบบการ
สอน 

๑๗ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๑๓ 

สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

๑๐ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

๘.๕ เขียนแผนจัดการเรียนรู้–เตรียมการสอน ๒๐ - ๒๑ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๑๔ - ๑๖ 

สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

๑๑ - ๑๓ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

๘.๖ ดำเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้นเรียน – 
บันทึกคลิป VDO การสอน 

๒๒ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๑๙ 

สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

๑๖ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

๘.๗ ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ๓๐ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๒๗ 

สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

๒๔ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

๘.๘ สรุปบันทึกการสังเกตชั้นเรียน – สรุปผล –
ปรับปรุง – ออกแบบการสอนใหม ่

๓๑ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 

๒๘ 

สิงหาคม 

๒๕๖๓ 

๒๕ 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓ 

  ลงชื่อ.................................................ผู้จัดทำแผน 

                               (นางสุภาพร  พลพุทธา) 

                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ 
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ผูส้นทนา  Dialogue บนัทกึการสนทนา 
ผูน้ าสนทนา 

นางสุภาพร  พลพุทธา 
ประเดน็ทีส่นทนา 
การแกปั้ญหานักเรยีนขาดทกัษะดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมี 
และภาวะผูน้ า 
 

Model  Teacher 
สะทอ้นตนเอง 

 

การเตรยีมสื่อการจดัการเรยีนรูย้งัไม่หลากหลาย และกจิกรรมกลุ่ม
นักเรยีนยงัไม่ใหค้วามร่วมมอืเทา่ทีค่วร 
 

Buddy สะทอ้น  การใชค้ าถามน าในการเขา้บทเรยีนด ีนักเรยีนตอบค าถามบา้ง 
 มบีางส่วนยงันัง่เงยีบ และกจิกรรมกลุม่ยงัไม่สง่ผลใหน้ักเรยีนไดแ้สดง
ความเป็นผูน้ า การท างานเป็นทมียงัน้อย 
 

Mentor สะทอ้น  ควรเพิม่เตมิกจิกรรมกลุม่ และการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุม่ 

Expert สะทอ้น ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.10 – 14.10 รวมเวลา 60 นาที 

เรื่อง การแกปั้ญหานกัเรยีนขาดทกัษะดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมี 

และภาวะผูน้ า 

 Model  Teacher ชื่อคร ูนางสุภาพร  พลพุทธา 
Buddy Teacher ชื่อเพื่อนครูทีร่่วม PLC นายวศนิสทิธิ ์ นามวนั 
Mentor  ชื่อรองฝ่ายวชิาการ นายพิทักษ์  พลเย่ียม 
Expert ศกึษานิเทศก์ นางชนานันท ์ สคุนัทา 
Expert ผูอ้ านวยการ สพม.21 นายสมใจ  วเิศษทกัษณิ 
Administrator  ผอ.รร. นายเถลงิ  ศรนีนท ์ 
Recorder ผูบ้นัทกึเอกสาร นางสภุาพร  พลพทุธา 

Logbook  
บนัทกึการสะท้อนผล 

    1.3 
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ลงชื่อครูผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม PLC สรุปผลการท ากจิกรรม PLC 
1. ……………………………………… 

(นางสุภาพร  พลพุทธา) 
     2 ……………………………………… 

(นายวศนิสทิธิ ์ นามวนั) 
     3. ………………………………… 

(นางดวงเดอืน  บุญใส) 
     4 …………………………………… 

(นางสาวมะลวิรรณ  ระหูภา) 
     5.…………………………………… 

(นายศุภชยั  เพลดิพราว) 
     6 …………………………………… 

(นายฉกาจ  เลีย้งพรม) 
    7 .…………………………………… 

(นายพทิกัษ์  พลเยีย่ม) 
    8 ………………………………………. 

(นางชนานันท ์ สคุนัทา) 
    9 ………………………………………. 

(นายสมใจ  วเิศษทกัษณิ) 
 

การออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้สู่แผนการจดัการ
เรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ ครบถว้นสมบุรณ์ ตลอดจน มี
เกณฑว์ดัและประเมนิผลชดัเจน ในส่วนของ
กระบวนการจดัการเรยีนทีมุ่่งสู่การแกปั้ญหานกัเรยีน
ขาดทกัษะการร่วมมอื การท างานเป็นทมี และภาวะ
ผูน้ า ยงัตอ้งเพิม่เตมิกจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วม
ในการท างานเป็นกลุ่มมากกว่านี้ 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 

ลงชื่อรบัรองกจิกรรม PLC 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
(นายเถลงิ  ศรนีนท)์ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนหนองหนองหิง้พทิยา 
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แบบสรุปรายงานวงรอบที่ 1 

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

เครือข่าย PLC โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1  

แผนท่ีใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน จำนวน  1  แผน 
แก้ปัญหา ทักษะศตวรรษ 21 ผู้เรียน ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
ช่ือ-สกุล นักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) ระดับ

ช้ัน 
แผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีนำมาใช้ในการ
พัฒนา 

 

วันเวลา
ท่ีสอน 

วัน เวลา
PLC 

ช่ือครู Model  Teacher 
และ 

 Buddy Teacher  

1. นายมนัสวิน  ส่องใส 
2. นางสาวธีรนันท์  เปอินทร์ 
3. นางสาววนิดา  เวียงสมุทร 
4. นายยุทธเดช  บุดสงกา 
5. นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 
6. นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 
7. นางสาวดวงดาว  นวลอินทร์ 
8. นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 
9. นางสาวมะลิสา  ส่องใส 
10. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์สิน 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ม.4/1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ี 1 
เรื่อง ระยะทางและ
การกระจัด 
  

22 ก.ค. 
63 

31 ก.ค. 

63 

นางสุภาพร  พลพุทธา 
นายวศินสิทธิ์  นามวัน 

        1.4    

1.4 
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1. เป้าหมายที่เปน็ประเด็นพัฒนา (การแก้ปัญหาของทีม PLC)  

แก้ปัญหาผู้เรียน  

      ผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

ประเด็นการพัฒนา   

 พัฒนาผู้เรียนด้านด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

วิธีการพัฒนา 
(วิธีสอน/รูปแบบการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน) 

       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps   

2. การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รอบที่ 1 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ รอบท่ี 1 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps ประกอบด้วย 
    1) ขั้นตั้งคำถาม  (นำเข้าสู่บทเรียน) Q : Learn to Question 
     2) ขั้นประสบการณ์ (ข้ันทำกิจกรรม) S : Learn to Search 
      3) ขัน้สร้างความรู้ C : Learn to Construct 
         4) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปความรู้ C : Learn to Communicate  
       5) ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม S : Learn to Service 
   
         2.2 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม  

ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  (ศึกษานิเทศก์) 
(ผลเป็นอย่างไร)  
    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบุรณ์ 

ตลอดจน มีเกณฑ์วัดและประเมินผลชัดเจน ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนท่ีมุ่งสู่การแก้ปัญหานักเรียน

ขาดทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ยังต้องเพิ่มเติมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การทำงานเป็นกลุ่มมากกว่านี้ 
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2.3 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติกิจกรรม 
การนำแผนการสอนสู่การปฏิบัติ  โดยมีผู้สังเกตการสอน  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามประเด็น 
ท่ีต้องการแก้ปัญหา 
(สังเกตการสอนประเด็นท่ีแก้ปัญหาผู้เรียน ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร ผู้เรียนรู้อะไร  ทำอะไรได้ ) 
    นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด มีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถเรียนรู้

ได้ทันเพื่อน และในเรื่องของการให้ความร่วมมือในกลุ่ม ยังมีน้อย   

2.4 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม 
   การสะท้อนผลการสังเกตการสอน 
   (สะท้อนประเด็นท่ีสังเกต) 
      สังเกตครูและนักเรียน 

  สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 

   (ครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร ตามแบบสังเกตการสอน) 

  ครูนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี ต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนคิด ในขณะเดียวกันครูเร่งการสอนเกินไป  

เว้นระยะให้นักเรียนได้คิดน้อยเกินไป ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มยังไม่ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือ การทำงาน

เป็นทีมยังนี้ ภาวะผู้นำของนักเรียนยงัไม่ชัดเจน 

  สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   (ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร /รู้อะไร/ทำอะไรได้) 

   นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด มีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถเรียนรู้ได้

ทันเพื่อน และในเรื่องของการให้ความร่วมมือในกลุ่ม ยังมีน้อย   

   2.5 บทสรุปเพื่อการนำไปปรับปรุงในรอบที่ 2 

   สรุปพฤติกรรมการสอนของครูท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  และ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ครูควรรับปรุงลีลาการสอน ไม่เร่งรีบ ในส่วนแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มกิจกรรมในส่วนท่ีให้

นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน มากขึ้น 

สรุป พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นท่ีมุ่งพัฒนา 

  การมีสมาธิที่จะเรียนรู้  ให้ความร่วมมือในขณะทำกิจกรรม 

3. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 

  การฉายวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากเครื่องฉายไม่ชัดเจน 
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4. ภาพกิจกรรม   หรือ  VDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน 
           (นางสุภาพร  พลพุทธา)        
          วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 
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แบบสรุปรายงานวงรอบที่ 2 

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

เครือข่าย PLC โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1  

แผนท่ีใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียน จำนวน  1  แผน 
แก้ปัญหา ทักษะศตวรรษ 21 ผู้เรียน ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
ช่ือ-สกุล นักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) ระดับ

ช้ัน 
แผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีนำมาใช้ในการ
พัฒนา 

 

วันเวลา
ท่ีสอน 

วัน เวลา
PLC 

ช่ือครู Model  Teacher 
และ 

 Buddy Teacher  

1. นางสาวธีรนันท์  เปอินทร์ 
2. นางสาววนิดา  เวียงสมุทร 
3. นายศราวุฒิ  นามกาญนจ์ 
4. นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 
5. นางสาวดวงดาว  นวลอินทร์ 
6. นางสาวมะลิสา  ส่องใส 
7. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์สิน 
8. นายนิติพล  เพ็ญสวรรค์ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ม.4/1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ท่ี 3 
เรื่อง การหาอัตราเร็ว
โดยใช้เครื่องเคาะ
สัญญาณเวลา 
  

19 ส.ค. 
63 

28 ส.ค. 

63 

นางสุภาพร  พลพุทธา 
นายวศินสิทธิ์  นามวัน 

 

        2.4    

1.4 
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1. เป้าหมายที่เปน็ประเด็นพัฒนา (การแก้ปัญหาของทีม PLC)  

แก้ปัญหาผู้เรียน  

      ผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

ประเด็นการพัฒนา   

 พัฒนาผู้เรียนด้านด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

วิธีการพัฒนา 
(วิธีสอน/รูปแบบการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน) 

       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 

    ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps   

2. การดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รอบที่ 1 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ รอบท่ี 1 
    ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5 Steps ประกอบด้วย 
    1) ขั้นตั้งคำถาม  (นำเข้าสู่บทเรียน) Q : Learn to Question 
     2) ขั้นประสบการณ์ (ข้ันทำกิจกรรม) S : Learn to Search 
      3) ขัน้สร้างความรู้ C : Learn to Construct 
         4) ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปความรู้ C : Learn to Communicate  
       5) ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม S : Learn to Service 
   
         2.2 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม  

ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  (ศึกษานิเทศก์) 
(ผลเป็นอย่างไร)  
    การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่แผนการจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบุรณ์ 

ตลอดจน มีเกณฑ์วัดและประเมินผลชัดเจน ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนท่ีมุ่งสู่การแก้ปัญหานักเรียน

ขาดทักษะการร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ควรเพิ่มการเสริมแรงเพิ่มให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมมากขึ้น 

  
2.3 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติกิจกรรม 
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การนำแผนการสอนสู่การปฏิบัติ  โดยมีผู้สังเกตการสอน  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามประเด็น 
ท่ีต้องการแก้ปัญหา 
(สังเกตการสอนประเด็นท่ีแก้ปัญหาผู้เรียน ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร ผู้เรียนรู้อะไร  ทำอะไรได้ ) 
    นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

มากขึ้น แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สนใจเท่าท่ีควร   

2.4 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม 
   การสะท้อนผลการสังเกตการสอน 
   (สะท้อนประเด็นท่ีสังเกต) 
      สังเกตครูและนักเรียน 

  สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 

   (ครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร ตามแบบสังเกตการสอน) 

  ครูนำเข้าสู่บทเรียนได้ดี ต้ังคำถามเพื่อให้นักเรียนคิด แต่ครูยังขาดการเสริมแรงให้นักเรียน 

  สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   (ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร /รู้อะไร/ทำอะไรได้) 

   นักเรียนมีความต้ังใจเรียน และทำกิจกรรมท่ีครูจัด มีนักเรียนบางคนท่ียังไม่สามารถเรียนรู้ได้

ทันเพื่อน และยังไม่มั่นใจในการตอบคำถาม   

   2.5 บทสรุปเพื่อการนำไปปรับปรุงในรอบที่ 3 

   สรุปพฤติกรรมการสอนของครูท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  และ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข 
    ครูควรมีการเสริมแรง ให้กำลังใจ  

      สรุป พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นท่ีมุ่งพัฒนา 

 การมีสมาธิที่จะเรียนรู้  ให้ความร่วมมือในขณะทำกิจกรรม 

3. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 

  อุปกรณ์การทดลองมีไม่ครบกลุ่ม ทำให้ต้องรอคิวในการทำการทดลอง 

 
4. ภาพกิจกรรม หรือ VDO 
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ประชุมสะท้อนผลการสังเกตช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน 
           (นางสุภาพร  พลพุทธา)        
          วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 
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หัวข้อเรื่อง วงรอบที่ 3.1 การวิเคราะห์ชิ้นงานนักเรียนหลังจากเปดิชั้นเรยีน 
 
บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ชื่อทีม : หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1  
หัวหน้าทีม Model teacher นางสุภาพร  พลพุทธา 

 
1. ประเด็น  
      ผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ    
 
2. การอภิปรายประเด็น  
       2.1 ขอบเข่ายของปัญหาที่พบ 
              ผู้เรียนขาดทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ    
       2.2 หลักฐานประจักษ์พยานของปัญหา 
              จากการสังเกตการสอน และจากการส่งงาน 
       2.3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากหลักฐานในขอ้ที่ 2    
             ครูเพิ่มการเสริมแรงแก่นักเรียน  
             แผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มกิจกรรมในส่วนท่ีทำให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันมากขึ้น   
             นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนและการทำกิจกรรม 
       2.4 สรุปสาเหตุและที่มาของปัญหา 
             สาเหตุท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ตัวผู้สอน 
3. การอภิปรายการดำเนินการ 

Administrator  ครูต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน 
Model teacher  มีการเสริมแรง ให้กำลังใจ 
Buddy 1  ผู้เรียนต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ 
Buddy 2  ต้องอยู่ในรูปแบบ Active Learning 
Buddy 3  บทบาทของครูน้อยกว่าบทบาทของผู้เรียน 
Buddy 4 กิจกรรมท่ีจัดควรต้องมีกิจกรรมกลุ่มในทุกครั้ง 
Buddy 5 นักเรียนต้องเรียนรู้ร่วมกนัช่วยเหลือกัน  
Mentor  ลดบทบาทครูหน้าช้ันเรียน 
Expert  ครูเป็นโค้ชหรือผู้แนะนำ และให้การเสริมแรงนักเรียน 
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4. สรุปสิ่งที่ได้จากการอภิปราย 
    ครูจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการสอนและนักเรียนต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียน โดยนักเรียน
ต้อง 
เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมนั้น โดยจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนเรียนรู้ร่วมกนัด้วยเหตุนี้ครูจึงต้อง
ออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ให้การเสริมแรงและให้กำลังใจนักเรียนมากขึ้น  

 
5. ความรู้และหลักการที่นำมาใช้ในกิจกรรม 
   1. การวิเคราะห์ผู้เรียนเชิงประจักษ์ 
   2. การเรียนรู้ทักษะจำเป็นในทศวรรษท่ี 21 
   3. การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
   4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 steps 
6. การประชุม คร้ังต่อไป 
   28 สิงหาคม 2563 หัวข้อ PLC สรุป บันทึกผลการวิพากษ์การออกแบบการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



101 
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วงรอบท่ี 3.4 การประชุมสะท้อนคิดหลงัเปิดชัน้เรียน บนัทึกผลการประชุม 

บนัทกึกจิกรรมชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC)   

รายงานการประชุมสะทอ้นคดิหลงัจากการสงัเกตการสอนของการเปิดหอ้งเรยีน รอบที ่3   

1.เครอืขา่ย  :  สพม. 21  รหสัเครอืขา่ย 6343001    โรงเรยีน  หนองหิง้พทิยา 

2. รหสัเครอืขา่ยยอ่ย : 6343001- 088 ชื่อ Model Teacher นางสภุาพร  พลพุทธา 

3. ชื่อโครงการ :  การจดักระบวนการเรยีนรูบู้รณาการ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สูก่ารพฒันา
สมรรถนะผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ดว้ยชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional  Learning 
Community :PLC) 

4. วนั-เดอืน-ปี :  24 กนัยายน 2563       เวลาประชุม 13.10 -15.10 น ชัว่โมง  PLC : 2 ชัว่โมง  

5. ประเดน็การแกปั้ญหา ผูเ้รยีนดา้น  ขาดทกัษะดา้นความร่วมมอื การท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ า 

6. หน่วยการเรยีนรู ้ เรื่อง แรงและการเคลือ่นที ่

7. แผนทีใ่ชใ้นการแกปั้ญหาผูเ้รยีน จ านวน 1 แผน 

8. จ านวนสมาชกิ PLC ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 9 คน  โดยมรีายชื่อและบทบาทตอ่กจิกรรม ดงันี้ 

ล าดบัที่ ชื่อ-สกุล บทบาททมี ลายมอืชื่อ 

1 นางสุภาพร  พลพุทธา Model Teacher 
 

2 นายวศนิสทิธิ ์นามวนั Buddy คนที ่1 

 

3 นางดวงเดอืน  บุญใส Buddy คนที ่2 
 

4 นางสาวมะลวิรรณ  ระหภูา Buddy คนที ่3 

 

5 นายฉกาจ  เลี้ยงพรม Buddy คนที ่4 

 

6 นายศุภชยั  เพลดิพราว Buddy คนที ่5 
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7 นายพทิกัษ์  พลเยีย่ม Mentor  รองผูอ้ านวยการ 
 

8 นางชนานนัท ์ สุคนัทา Expert  ศกึษานิเทศก์  

9 นายสมใจ  วเิศษทกัษณิ Expert  ผอ.สพม.21  

 

 

 

ชื่อ-สกุล นักเรยีน (กลุม่เป้าหมาย) ระดบัชัน้ แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่
น ามาใชใ้นการพฒันา 

วนัเวลาทีส่อน วนั เวลา PLC 

1. นายมนสัวนิ สอ่งใส 

2. นายอาทิตย์  วัฒนพานิช 

3. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สิน 

4. นางสาวมะลิสา  ส่องใส 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

ม.4/1 แผนการจดัการเรยีนรู ้

ที ่9 

เรื่อง การหาแรงลพัธ ์

 

16 กนัยายน 
2563 

13.10 -14.40 น 
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10. ผลการด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รอบท่ี 3 

10.1 กจิกรรมการเรยีนรู ้/แผนการจดัการเรยีนรู ้รอบที ่3  

 กจิกรรมการเรยีนรู ้แบบ 5 step ผนวก TPACK 

10.2 ขอ้สรุปการแสดงความเหน็สะทอ้นคดิของทมี  

 

ชื่อ-สกุล สิง่ทีช่่วยใหน้กัเรยีนพฒันาได ้ สิง่ทีค่วรปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

Model  Teacher 

สะทอ้นตนเอง 

นักเรยีนทุกคนมสี่วนร่วมในการ
จดักจิกรรม 

สื่ออุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ 

Buddy สะทอ้น นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายร่วม
กจิกรรม การท างานเป็นทมี 
แบ่งหน้าทีก่นัท า 

 

Mentor สะทอ้น 

 

 

ผูส้อนใชเ้ทคนิคทีก่ระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิการอยากเรยีนรู ้
สนุกสนาน 

 

Administrator 

ผูบ้รหิาร 

 

ผูเ้รยีนอยากแขง่ขนั ใหท้มี
ตวัเองชนะ 

 

Expert สะทอ้น 

 

 

ผูเ้รยีนรูจ้กัการซกัถาม ในส่วนที่
ยงัไม่เขา้ใจ 

 

 

11. บทสรุปเพื่อการน าไปปรบัปรุงในรอบที ่…-… 

11.1 สรุปพฤตกิรรมการสอนของครทูีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข  และ แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่อ้ง
ปรบัปรุงแกไ้ข 
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 - 

11.2  สรุป พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีต่อ้งปรบัปรุงแกไ้ข ตามประเดน็ทีมุ่่งพฒันา 
 - 

12. ปัญหาอุปสรรคทีพ่บ 

  อุปกรณ์ในการทดลอง ไม่เพยีงพอ 

 

 

13. ภาพกจิกรรม   หรอื  VDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ผู้รายงาน 

(นางสุภาพร  พลพุทธา)        

 วันท่ี 25 กันยายน 2563 

 


