
 



 

 
 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาพื้นฐานแบบสหวิทยาการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

เรื่อง ประเพณี“บุญบั้งไฟ” 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนโนนเทพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

 



โครงสร้างรายหน่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการแบบสหวิทยาการ จำนวน   ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน บูรณาการแบบสหวิทยาการ เวลา ๑๑ ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 

********************************************************************* 
จุดหมายรายหน่วย 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย 

กลุ่มสาระภาษาไทย ๑.เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง 
มีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๑. อธิบายลักษณะของกราฟพาราโบลาได้จากสมการ 
๒. สามารถเขียนกราฟพาราโบลาตามสมการได้ 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑. อธิบายหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ 
๒. ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดใน
แนวระดับกับการกระจัดในแนวดิ่ง 
๓. นำหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑. บอกความหมายและความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟได้ 
๒. วิเคราะห์ถึงความสำคัญ วิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ๑. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
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คำอธิบายรายหน่วย 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการแบบสหวิทยาการ 

เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๑๑ ชั่วโมง 
 

  ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ ความสำคัญ วิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญบั้งไฟของ
ชาวอีสานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องบั้งไฟเพ่ือหาการเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยใช้สมการ
พาราโบลา อธิบายหลักการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของบั้งไฟ แล้วเขียนคำอธิบายประเภทคำนำได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามหลักการเขียน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ/วิธีการ ทักษะการตีความ การสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน)โดย การ พูด  อธิบาย  
สนทนา นำเสนอ   แสดงความคิดเห็น  ค้นคว้า สืบค้น บันทึก เขียนสรุปใจความสำคัญ  ปฏิบัติตามคำแนะนำ เลือกใช้
ภาษา น้ำเสียงเหมาะกับระดับบุคคลและโอกาส  และใช้ภาษาในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองที่เกิดข้ึนได้อย่าง
ถูกต้องเพ่ือให้เกิดสมรรถนะสำคัญ โดยมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย และมุ่งมั่นในการทำงาน 

ตัวช้ีวัด 

 ภาษาไทย 
  ๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญ
ชัดเจน 
 คณิตศาสตร ์
  ๑. อธิบายลักษณะของกราฟพาราโบลาได้จากสมการ 

๒. สามารถเขียนกราฟพาราโบลาตามสมการได้ 
 วิทยาศาสตร์ 

๑. อธิบายหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ 
๒. ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวระดับกับการกระจัดใน

แนวดิ่ง 
๓. นำหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจก

ไทล์ ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. บอกความหมายและความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟได้ 

๒. วิเคราะห์ถึงความสำคัญ วิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 ภาษาต่างประเทศ 

๑. อ่านออกเสียงบทความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
๒. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 

รวม  ๑๐ ตัวชี้วัด 
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กำหนดการจัดการเรียนรู้ ม.๔ (เวลา ๑๑ ชัว่โมง) ข้าวพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
ชื่อเรื่อง มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด 
สาระการ
เรียนรู้ 

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด ภาระงาน/ชิ้นงาน เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศแนวทางการเรียน/
การประเมินผลรวม 

 ๑  

การเขียน
เรียงความ 

ท ๒.๑  
ม. ๔-๖/๑ 
ม.๔-๖/๘ 

ภาษาไทย 
 
 

การเขียนอธิบายเพื่อการสื่อสาร 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จะต้อง 
ใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มี 
ข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน  
จึงจะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ความหมายในการสื่อสารได้ 
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๑. คำตอบของ
นักเรียน 
(บันทึกคำตอบ) 
๒. ผลงานจาก
แบบฝึกหัด 
๓. การร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

๒ 
 
 
 

๕ 

พาราโบลา ค ๒.๑ 
ม. ๔/๑ 

คณิตศาสตร์ สมการพาราโบลา 
𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 

เมื่อ 0a   

ใบงาน เรื่อง การ
เคลื่อนที่ของบั้งไฟ
โดยพาราโบลา 

๒ ๕ 

การเคลื่อนที่
แบบโพรเจก
ไทล์ 

ว ๖.๑ 
ม. ๔/๙ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

การเคลื่อนที่ของบั้งไฟเป็นการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โดย
เป็นการเคลื่อนที่แบบ ๒ มิติ มี
แนวตั้งฉากและแนวระนาบที่
เป็นอิสระต่อกัน 

แบบฝึกหัด เรื่อง การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ 

๒ ๕ 

Festival ต 1.1  
ม.4-6/2-3 
ต 1.3  
ม.4-6/1-3 
ต 3.1  
ม.4-6/1 

ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเสียงและจับ
ใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน 

พูดหรือเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับความสำคัญ 
และความเชื่อของคน
อีสานที่มีต่อประเพณี
บุญบั้งไฟ 

2 
 
 
 
 
 

5 

ประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

ส 1.2 
ม.4-6/2 
ม.4-6/4 

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   ประเพณ ีบ ุญบ ั ้ ง ไฟ เป็น
ประเพณีสำคัญของภาคอีสานที่
ปฏ ิบ ัต ิส ืบทอดกันมาต ั ้ งแต่
โบราณถือเป็นหนึ ่งในฮีตสิบ
สองเดือนของชาวอีสานที่ทำกัน
ในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนชึ่ง
เป็นฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟ
เพ ื ่ อ บ ู ช า เ ทพยดาและสิ่ ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลายหรือที ่ชาว
อีสานเรียกกันว่า พญาแถนหรือ
เทพวัสสกาล เทพบุตร ซึ ่งมี
ความเช ื ่อว ่า พระยาแถนมี
หน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้อง
ตามฤดูกาลและทำให้พืชพันธุ์
ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 

จัดนิทรรศการบุญบั้ง
ไฟ ประเพณีขอฝน
ของชาวอีสาน 
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ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรยีนรู้บูรณาการ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง แบบสหวิทยาการ  

เร่ือง ประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๑๒ ชั่วโมง 

 
 

ภาษาต่างประเทศ (๒ ชั่วโมง) 
ต 1.1ม.4-6/2อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว 
ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น 
(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
ต 1.3 ม.4-6/2พูดและเขียนสรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง 
กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตาม
ความสนใจ 
ต 1.3 ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์
ท้ังในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมท้ังให้เหตุผล
และยกตัวอย่างประกอบ 
ต 3.1ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
 

 

ภาษาไทย (๒ ชั่วโมง) 
ท 2.1  
ม.4-6/1 เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน 
ม.4-6/8 มีมารยาทในการเขยีน 

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒ ชั่วโมง) 
สาระฟิสิกส์ 1 

9. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลอง
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

 
 

 

“ประเพณีบุญบั้งไฟ’’ 

โรงเรียนโนนเทพเป็นโรงเรียนในเขตภาคอีสานที่ทำการเกษตร คือ
มีการทำนาปลูกข้าว และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการร่วมกิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ประเพณี บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของภาค
อีสานบ้านเราที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็น
ประเพณีของชาวอีสานที่ทำกันในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็น
ฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ ์สิทธิ์
ทั้งหลาย หรือท่ีชาวอีสานเรียกกันว่า พญาแถน  ซึ่ง มีความเช่ือว่า 
พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และทำ
ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 

คณิตศาสตร์ (๒ ชั่วโมง) 
ม.4/1 เข้าใจเรขาคณติวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
ค 2.1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต
วิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 

 

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๒ ชั่วโมง) 
ส 1.2 
ม.4-6/2 ปฏิบัตตินถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรม
ตามหลักศาสนาทีต่นนับถือ 
ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คตธิรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคญัของ
ศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 
 

ปฐมนิเทศ (๑ ชั่วโมง) 
ชี้แจง เตรียมก่อนเรียน 

 

สมรรถนะสำคัญ 
-การสื่อสาร -การคิด -การใช้ทักษะชีวิต  

-การแก้ปัญหา -การใช้เทคโนโลย ี
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-ซื่อสัตยส์ุจรติ -มีวินัย -ใฝ่เรยีนรู้ -อยู่อย่างพอเพียง  

-มุ่งมั่นในการทำงาน -รักความเปน็ไทย -มีจิตสาธารณะ 

 
 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การเขียนรายงานประเพณีบญุบั้งไฟ 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาพื้นฐานบูรณาการแบบสหวิทยาการ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่องประเพณี“บุญบั้งไฟ” 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 12 ชั่วโมง 
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด 
 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ม.4-6/2ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 มาตรฐาน ม.4-6/4วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของ
ศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด  
 ม.4-6/4วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๒.๑ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด 
ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้องมีข้อมูล และ
สาระสำคัญชัดเจน 
ม.๔-๖/๘ มีมารยาทในการเขียน 
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และนำไปใช้  
 ผลการเรียนรู้ ม.๔/๑ เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปญหา  
 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้  

ม. 4/9 อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด 
และการเขียน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น  
พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
ตัวช้ีวัด 
ต 1.3 ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 

ต 1.3 ม.4-6/3พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

ต 3.1 ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
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๓. สาระสำคัญ  

 การทำบุญบั้งไฟมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การขอฝนตามความเชื่อของชาวบ้านในภาคอีสานถือว่าบุญบั้งไฟเป็น
พิธีกรรมที่มีความสำคัญมาก เพราะเชื่อว่าหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบั้งไฟก็อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น โรคภัยไข้เจ็บหรือ
ทุพภิกขภัยแก่ชุมชนได้ 

การเคลื่อนที่ของบั้งไฟสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘เมื่อ 0a  เรียกว่า สมการ
พาราโบลา และสอดคล้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) ซ่ึงเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุในสอง
มิติที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งพาราโบลา การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวที่ตั้ง
ฉากกันและเป็นอิสระต่อกัน โดยแนวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว และอีกแนวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ทั้งนี้
โดยมีปริมาณที่ใช้ร่วมกันคือ เวลา เนื่องจากเป็นวัตถุก้อนเดียวกัน กรณีวัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีความเร่งใน
แนวแกน y คงตัว และมีความเร็วในแนวแกน x คงตัว  

การเขียนอธิบายเพื่อการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จะต้องใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล 
และสาระสำคัญชัดเจน จึงจะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายในการสื่อสารได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น “บุญบั้งไฟ” การจับใจความสำคัญจากบทความ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 
๔.สาระการเรียนรู ้
๔.สาระการเรียนรู ้
 ๔.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
            ๔.๑.๑ บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
            ๔.๑.๒ คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
 ๔.๕.๓หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
 ๔.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         ๔.๒.๑การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น  
             -  การอธิบาย 
                 - มารยาทในการเขียน 
 ๔.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๔.๓.๑ พาราโบลา 
 ๔.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ๔.๔.๑ สาระฟิสิกส์ 1 
เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณ และกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๔.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

        ๔.๕.๑ การอ่านจับใจความสำคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์ความการตีความ การใช้ 
skimming/scanning/guessing/context clueประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผลและการ
ยกตัวอย่าง และนำเสนอเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
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๕. สมรรถนะสำคัญ 

 ๕.๑ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการเขียนรายงาน อธิบาย อภิปราย นำาเสนองาน อ่านแปล
ความ อ่านขยายความ ฟังด้วยความเข้าใจ 

๕.๒ความสามารถในการคิดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน คิดตัดสินใจ สังเกต 
สำรวจค้นหาเปรียบเทียบและจำแนกประเภท 

๕.๓ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรมในทุกกิจกรรม 

๕.๔ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมีความสามารถทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
ทำงานเพ่ือนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

๕.๕ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีความสามารถสืบค้นข้อมูล สรุปผลหรือสร้างสรรค์ผลงานด้วย
กระบวนการเทคโนโลยี 

 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖.๑ มีวินัย 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีมารยาทในการเขียน    
๖.๒ใฝ่เรียนรู้ตั้งใจเรียน 

มีความใฝ่เรียนรู้ 
๖.๓มุ่งม่ันในการทำงาน 

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้ 
 

๗. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ๗.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  จัดนิทรรศการบุญบั้งไฟ ประเพณีขอฝนของชาวอีสาน 
 ๗.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. คำตอบของนักเรียน (บันทึกคำตอบ) 

2. ผลงานจากแบบฝึกหัด 
3. การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

 ๗.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยพาราโบลา 
 ๗.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 ๗.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  พูดหรือเขียนอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญ และความเชื่อของคนอีสานที่มีต่อประเพณีบุญบั้งไฟ 
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๘. การวัดประเมินผลการเรียนรู้ (บูรณาการ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ตรวจรายงานของนักเรียน แบบประเมินรายงาน เกณฑ์การประเมิน ๔ ระดับดังนี ้
-ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก 

–ระดับ ๓ หมายถึง ด ี

 -ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ 

 -ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 

ได้ระดับ ๒ ขั้นไปถือว่า ผ่าน 
ตรวจชื้นงานของนักเรียน ประกอบด้วย แบบประเมินชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน ๔ ระดับดังนี ้

-ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก 

–ระดับ ๓ หมายถึง ด ี

 -ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ 

 -ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 

ได้ระดับ ๒ ขั้นไปถือว่า ผ่าน 
ประเมินการนำเสนองาน แบบประเมินการนำเสนอ

งาน 
เกณฑ์การประเมิน ๔ ระดับดังนี ้
-ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก 

–ระดับ ๓ หมายถึง ด ี

 -ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ 

 -ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 

ได้ระดับ ๒ ขั้นไปถือว่า ผ่าน 
ประเมินการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน ๔ ระดับดังนี ้

-ระดับ ๔ หมายถึง ดีมาก 

–ระดับ ๓ หมายถึง ด ี

 -ระดับ ๒ หมายถึง พอใช้ 

 -ระดับ ๑ หมายถึง ปรับปรุง 

ได้ระดับ ๒ ขั้นไปถือว่า ผ่าน 
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม( จำนวน  ๒   ชั่วโมง ) 

๑) ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวประเพณีบุญบั้งไฟรูปแบบต่างๆนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
๒) ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่มๆล่ะ ๔-๕  คน 
๓)ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มเพ่ือแสดงแผนผังความคิดเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ได้แก่ 

- กลุ่มท่ี ๑ ใบงานที่ ๑ เรื่องบั้งไฟแดนอีสาน ระบือนาม 
- กลุ่มท่ี ๒ ใบงานที่ ๒ เรื่องวิถี ชาวอีสาน 
- กลุ่มท่ี ๓ ใบงานที่ ๓ เรื่องตำนานบั้งไฟน่ารู้ 
- กลุ่มท่ี ๔ ใบงานที่ ๔ เรื่อง จากรุ่นสู่รุ่นแห่งงศรัทธา 

๔) สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถกูต้อง 
๕) นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 1 เรื่องตำนานบุญบั้งไฟ 

ใบงานที่ ๒  เรื่องการทำบั้งไฟ 
๖) ครูซักถามเพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้วิเคราะห์ประเพณีจากภาพ ประเพณีบุญบั้งไฟ 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ๑๐  ข้อ 
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 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ( จำนวน  ๒ ชั่วโมง ) 
ชั่วโมงที่ ๑ 

ขั้นนำ 
  ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์บุญบั้งไฟและการอ่านเรื่องบุญบั้งไฟ 
  ๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ 
  ๓. ครูสรุปพื้นฐานในการเป็นผู้ที่เขียนอธิบายเรื่องราวต่างได้ดี นักเรียนต้องอ่านหนังสือมากๆ และฝึกเขียน

หนังสือบ่อยๆ 
๔. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นสอน 

  ๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปาน
กลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้แต่ละกลุ่มกำหนดหมายเลขประจำตัวให้สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มเป็นหมายเลข ๑-๔ 

  ๒. ครูให้สมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมานั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษา
ความรู้เรื่อง การเขียนอธิบายประเภทต่างๆ จากหนังสือเรียน ใบความรู้และค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนอธิบายดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข ๑ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภท คำจำกัดความ 
 - กลุ่มหมายเลข ๒ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภทเชิงอรรถ 
 -   กลุ่มหมายเลข ๓ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภทความรู้หรือวิชาการ 
    - กลุ่มหมายเลข ๔ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภทคำนำโดยให้แต่ละกลุ่ม    ได้ศึกษาหลักการเขียนอธิบาย ดังนี้ 
  ๑) การวางโครงเรื่อง ๓) กระบวนการอธิบาย 
  ๒) การเริ่มเรื่อง ๔) การสรุปความคิดเห็น 
     3. ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะศึกษาเรื่องที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ ถ้าคนใดสงสัย

หรือไม่เข้าใจ จะต้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม 
๔. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยเหลือกันจนทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องท่ีศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ชั่วโมงที่ ๒ 
ขั้นนำ 

  ๕. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่า กลุ่มบ้าน และผลัดเปลี่ยนกันซักถาม อธิบาย
ความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ตนได้ไปศึกษามา โดยเริ่มจากหมายเลข  ๑-๔ ตามลำดับ หรืออาจให้ถ่ายทอด
ความรู้ตามความสมัครใจ โดยไม่เรียงก็ได้ แต่ทุกคนต้องถ่ายทอดความรู้จนครบ 

  ๖. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้เรื่อง การเขียนอธิบายประเภทต่างๆ และหลักการเขียนอธิบาย หน้า
ชั้นเรียน  ครูตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำเพิ่มเติม 

  ๗. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนอธิบาย 
  ๘. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน ๒-๓ คน ออกมานำเสนอการเขียนอธิบายหน้าชั้นเรียน  
  ๙. ครูตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกล่าวชมเชยนักเรียนที่เขียนอธิบายได้ดี เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจ 

๑๐.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ขั้นสรุป 
๑. ครูสุ่มถามนักเรียนทุกกลุ่มว่า การเขียนอธิบายมีวิธีการอย่างไร 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเขียนอธิบาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
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 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์( จำนวน  ๒  ชั่วโมง ) 
- ครูที่สอนทุกคนร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแนวทางการวัดและการประเมินผลแก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       ขั้นนำ  

  - ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว และให้ส่งตัวแทนออกมาอภิปรายถึงสิ่งก่อสร้างที ่เป็นลักษ ณะ 
    พาราโบลา  (เช่น สะพานแขวน เส้นทางการเคลื่อนที่ของสายน้ำ เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล) 

          - ครูสอนเสริมถึง สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพาราโบลา อ่ืน ๆ ครูอธิบายถึงส่วนประกอบของพาราโบลาในหนังสือ 
  

ขั้นสอน 
           - หลังจากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาจากสมการ 𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 เมื่อ 0a  เรียกว่า สมการ
พาราโบลา พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพมากข้ึน 
           - ตัวอย่างบุญบั้งไฟเป็นในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกัน ในเดือน 6 หรือเดือน 7 อัน เป็นช่วงฤดู
ฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพ่ือเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนกับการแห่นางแมวของคน
ภาคกลางนั้นเอง ในงานบั้งไฟจะมีการแข่งขันบั้งไฟที่ขึ้นสูงที่สุด เรียกว่า บั้งไฟแสน ถ้าในการยิงบั้งไฟแสน ลำหนึ่ง
กำหนดด้วยสมการ     ℎ = 16 − 𝑡2 
              เมื่อแทน      h แทน ความสูงที่อยู่เหนือพ้ืนดินเป็นเมตร 
                              t แทน เวลาที่ผ่านไปเป็นนาที 
              จงหา 2.1) สมการที่อยู่ในรูป       𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 
                     2.2) เมื่อบั้งไฟขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลา 2 นาทีจะได้ระยะความสูงเท่าใด 
วิธีทำ จากสมการที่กำหนดมาให้ข้างต้น เมื่อ 𝑡 = 0หรือจุดที่ปล่อยของบั้งไฟ 
                    จะได้สมการเป็น                        ℎ = 16 − 02 

 ℎ = 16 
                   จะได้ บั้งไฟถูกปล่อยที่ตำแหน่ง(ℎ, 𝑘)  = (0,16) 
                    2.1) สมการที่อยู่ในรูป                  𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 
                   เมื่อบั้งไฟอยู่สูงจากพ้ืนดินเป็นระยะทาง 16 เมตร  นั่นคือจุด (ℎ, 𝑘)เท่ากับ (0,16) 
                  แทนค่า                                𝑦 = a(𝑥 − 0)2 + 16 

   𝑦 = a𝑥2 + 16 
ต้องการทราบค่า𝑎เมื่อบั้งไฟตกถึงพ้ืน นั้นคือความสูง เท่ากับ 0 เมตร 
                 จะได้                                        0 = 16 − t2 

t2 = 16 
 𝑡  = 4 

                 เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาทีบั้งไฟได้ตกถึงพ้ืนพอดี  นั่นคือจุด (𝑥, 𝑦)เท่ากับ (4,0) 
                 จากสมการ𝑦 = a𝑥2 + 16เราต้องการทราบค่า 𝑎 
แทนค่า                                               0 = a(4)2 + 16 

0 = 16a + 16 
−16 = 16a 

𝑎 = −1 
เมื่อแทนค่าจากสมการ                                    𝑦 = a𝑥2 + 16จะได้ 𝑦 = −𝑥2 + 16 
                 2.2) เมื่อบั้งไฟขึ้นไปได้สูงสุดเมื่อเวลา 2 นาที จะได้ระยะความสูงเท่าใด 
จะได้สมการเป็นได้                                         ℎ = 16 − 22 

ℎ = 12 
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           ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาทีความสูงที่ได้คือ 12 เมตร 
- ครูแจกใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยพาราโบลา ให้นักเรียนทำลงของตัวเองโดยให้จับกลุ่ม ๆ ละ  

4-5 คน ต่อกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และแสดงวิธีทำงานของกลุ่มตัวเองให้ครูและเพ่ือน ๆ ต่างกลุ่ม
ตรวจสอบให้ 

ขั้นสรุป 
          - ครูสรุปความรู้เรื่อง พาราโบลา ให้นักเรียน  
  

 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( จำนวน   2  ชั่วโมง ) 
กิจกรรม (5E) 

ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการเคลื่อนที่ของบั้งไฟในอากาศ และให้ตัวแทนนักเรียน 2 

คน สาธิตการเคลื่อนที่ของบั้งไฟ โดยการโยนวัตถุข้ึนในอากาศ แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ความเร็วของวัตถุขณะเคลื่อนที่ออกจากมือมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ความเร็วของวัตถุขณะอยู่ที่จุดสูงสุดมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- แรงที่กระทำต่อวัตถุขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง และมีทิศทางใด 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำตอบที่ถูกต้อง 
2. ครแูจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore)  
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาในใบความรู้ที่ 19การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หรือหนังสือรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ 

เล่ม 2 และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
3. ครูนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม 7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในหนังสือรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 

โดยครูเป็นผู้สาธิตวิธีการทดลอง และคอยให้คำแนะนำ 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)  
1. ครูอธิบายในรายละเอียดของเนื้อหาตามใบความรู้ และยกตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล์ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถามตอบอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำตอบที่ถูกต้อง แต่เน้นการช่วยกันออกความเห็น

เห็น โดยที่ครูคอยให้ความรู้ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 
ขัน้ขยายความรู้ (Elaborate)  
1. ครูนำนักเรียนอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 19 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ขั้นประเมินผล (Evaluate)  
1. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคำถาม  
2. ครูประเมินผล จากการสังเกตการณ์การออกความคิดเห็น 

           3. ครูวัด และประเมิน  
 
 ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ( จำนวน   2  ชั่วโมง ) 

ขั้นนำ  
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประเพณีอีสานที่นักเรียนรู้จัก 

T: What are famous festivals we celebrate in Isaan region?   
S: Songkran festival, Bun bung fai festival, candle festival etc. 
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 - ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรให้นักเรียนดู 
 - หลังจากท่ีนักเรียนดูเสร็จครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าวเช่น 
  T: What is the video about? 
  S: Bun bung fai. 
  T: Where dose it take place? 
  S: Yasotorn province. 
 - ครูบอกนักเรียนว่าเรื่องที่เราจะเรียนคือประเพณีบุญบั้งไฟ 

ขั้นสอน 
- นักเรียนดูวิดีโออีกรอบ รอบนี้นักเรียนจะจดจำคำศัพท์ที่ปรากฏในวิดีโอให้ได้มากที่สุด 
- นักเรียนบอกคำศัพท์ แล้วครูเขียนคำศัพท์บนหน้ากระดาน ครูเขียนคำศัพท์เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีนักเรียน

บอก 
- นักเรียนออกเสียงและอภิปรายเกี่ยวกับคำศัพท์แต่ละตัวไปพร้อมๆกับครู 
- ครแูจกบทความเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟให้นักเรียน 
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6 คน  
- นักเรียนศึกษาบทความในส่วนที่ได้รับมอบหมาย จดคำศัพท์ที่ไม่รู้อย่างน้อย 10 คำ เพ่ือนำเสนอให้เพ่ือนใน

ห้องทราบ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบทความของกลุ่มของตนหน้าชั้นเรียนเรียงตามลำดับ 
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟในใบงานที่ครูแจกให้ 
ขั้นสรุป 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
- ก่อนออกจากห้องเรียน นักเรียนจะทำกิจกรรม Visa to exit โดยนักเรียนจะต้องบอกคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ใน

คาบเรียนถึงจะออกจากห้องเรียนได้ 
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ภาคผนวก 

๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( จำนวน  ๒   ชั่วโมง ) 

 

 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ( จำนวน   ๒  ชั่วโมง ) 

   

 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร(์ จำนวน   ๒  ชั่วโมง ) 

   

 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( จำนวน  ๒   ชั่วโมง ) 

   

 ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ( จำนวน  ๒   ชั่วโมง ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

 

 
 

รูปที1่ การประชุมเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

 
 

รูปที2่การประชุมเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

รูปที่3 การเปิดชั้นเรียน การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
 

 

 
 

รูปที่4 การเปิดชั้นเรียน การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

รูปที ่๕ การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอโนนนารายณ ์
 
 

 
 

รูปที ่๖ การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอโนนนารายณ ์
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่1   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
                                                                                                       เวลา      2     ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ส 1.2 ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนาพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
  ม.4-6/4 วิเคราะหห์ลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ำคัญของศาสนาท่ีตนนับ
ถือและปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 
 
2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสอง
เดือนของชาวอีสานที่ทำกันในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซ่ึงเป็นฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาเทพยดาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่า พญาแถนหรือเทพวัสสกาล เทพบุตร ซึ่งมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่
คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
  2) คุณค่าและประโยชน์ของศาสนาพิธี 
  3) หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พิจารณาตามหลักสตูรสถานศึกษา) 
 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์  
  2) ทักษะการสร้างความรู้ 
  3) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
  4)  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
 2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 จัดนิทรรศการบุญบั้งไฟ ประเพณีขอฝนของชาวอีสาน 
 
7. การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 7.2 การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ตำนานพระยาคันคากและพญาแถน 
  2) ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง บั้งไฟชนิดต่างๆ 



  3) ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง พิธีกรรมงานบุญบั้งไฟ  
       4)  ประเมินการนำเสนอผลงาน   
    5)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล 
    6)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   
    7)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 7.4 การประเมินชิน้งาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจรายงานการจัดนิทรรศการ ประเพณีขอฝนของชาวอีสาน 
 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ประเพณีบุญบั้งไฟ 

 นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรตันตรยั และทำสมาธิก่อนเรยีนทุกช่ัวโมง 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ตำนานพระยาคันคากและพญาแถน 
  2) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง บั้งไฟชนิดต่างๆ 
  3) ใบงานที่ 1.3 เรื่อง พิธีกรรมงานบุญบั้งไฟ 
 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ   
    - http://th.wikipedia.org/wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki


 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์การทำบั้งไฟ 
 ก. เพื่อขอน้ำฝนจากเทพ 
 ข. เป็นการเชื่อมความสามัคคี 
 ค. เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ง. เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้า 
 

2. เพราะเหตุใดจึงต้องงมีการ “เอ้บั้งไฟ” 
 ก. ต้องการสวดขอพรจากบั้งไฟ 
 ข. ต้องการให้ฝนตกต้องตามฤดูการ 
 ค. ต้องการประดับตกแต่งบั้งไฟให้สวยงาม 
 ง. ต้องการแห่บั้งไฟไปรอบหมู่บ้านก่อนจะมีการรจุด  
         บั้งไฟ 
 
3. ข้อใด หมายถึง บั้งไฟเสี่ยงทาย 
 ก.  บั้งไฟที่มีพราหมณ์เป็นผู้อ่านคำเสี่ยงทาย 
 ข. บั้งไฟที่สร้างขึ้นเพื่อจุดเสี่ยงงทายดวงเมือง 
 ค.  บั้งไฟที่สร้างขึ้นเพื่อจุดเสี่ยงท้ายพืชผลประจำปี  
 ง. บั้งไฟที่สร้างขึ้นเพื่อจุดเสี่ยงท้ายว่าใครจะเป็นช่าง  
        ทำบั้งไฟในปีต่อไป  
  
4. ประเพณีใด ต่อไปนี้ตต่างจากประเพณีอื่น  
 ก. ยี่เป็ง 
 ข. แต่งงาน 
 ค. บุญบั้งไฟ 
 ง. สงกรานต์ 
 

5. ประเพณีไทยแสดงออกในด้านใด อย่างชัดเจนท่สุด  
 ก.ค่านิยมของงชาวไทย 
 ข. การทำหน้าที่ของชาวไทย 
 ค. บ่งบอกเอกลักษณ์ของชาวไทย 
 ง. การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นไทย  

 6. ข้อใดกล่าวถูกต้องง 
 ก. ประเพณีคือวิถีชีวิตต 
 ข. ประเพณีคือการทำบุญ 
 ค. ประเพณีมักสอดแทรกความเป็นชาตินิยม  
 ง. ประเพณีมักสอดแทรกความเชื่อทางงศาสนา  
 

7. การสืบสานประเพณี มักมีสาเหตุจากอะไร  
 ก. การเห็นคุณค่า 
 ข. การเป็นพลเมือง 
 ค. การปฎิบัติประเพณี 
 ง. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

8. ข้อใดเป็นความเชื่อแบบเดี่ยวกันกับประเพณีแห่นางแมว  
 ก. บุญบั้งไฟ 
 ข. แห่พญานาค 
 ค. ชักพระเดือน 6 
 ง. การแห่พระพุทธสิหิงค์ 
 

9. ความเช่ือตามประเพณีบุญบั้งไฟสัมพันธ์กับอาชีพใด  
 ก. ค้าขาย 
 ข. เกษตรกรรม 
 ค. อุตสาหกรรม 
 ง. ทุกอาชีพที่กล่าวมา 
 

  10. ข้อใดเป็นประเพณีที่ไม่เกี่ยวกับการทำนา  
 ก. พิธีแรกนาขวัญ 
 ข. บุญบั้งไฟ 
 ค. ลอยกระทง 
 ง. ลงแขกเกี่ยวข้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค 2. ข 3. ค 4. ข 5. ง 

6.  ง 7. ข 8. ก 9. ข     10. ค 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่1ประเพณีบุญบั้งไฟ   
เวลา      2    ชั่วโมง 

 
1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การทำบุญบั้งไฟมีจุดมุ่งงหมายสำคัญคือ การขอฝนตามความเชื่อของชาวบ้านในภาคอีสานถือว่าบุญบั้งไฟเป็น
พิธีกรรมที่มีความสำคัญมาก เพราะเชื่อว่าหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบั้งไฟก็อาจก่อให้เกิดภัย 
พิบัติ เช่น โรคภัยไข้เจ็บหรือทุพภิกขภัยแก่ชุมชนได้  
 

2. ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ตัวชี้วัด 
  ส 1.2 ม.4-6/4 วิเคราะหห์ลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลทีส่ำคัญของศาสนาท่ีตน
นับถือและปฏิบตัิตนได้ถูกต้อง 

2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1) บอกความหมายและความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟได้ 
2) วิเคราะห์ถึงความสำคัญ วิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
3) เห็นคุณค่าและการสืบสานประเพณีทางภาคอีสานได้ 

 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ประเพณีไทย 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

1) ความหมายและความเป็นมาของประเพณีบุญบั้งไฟ 
2) ความสำคัญ วิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3) คุณค่าและการสืบสานประเณีบุญบั้งไฟ 

 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการวิเคราะห์  
  2) ทักษะการสร้างความรู้ 
  3) ทักษะการนำความรู้ไปใช้ 
 4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. มีวินัย   
2. ใฝ่เรียนรู้    
 3. มุ่งม่ันในการทำงาน          
 
 

    6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1) ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวประเพณบีุญบั้งไฟรูปแบบต่างๆ 

      นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
2)  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆล่ะ 4-5  คน 
3) ครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มเพื่อแสดงแผนผังความคิดเกี่ยวกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟ ได้แก ่

 คำถามกระตุ้นความคิด 

 นักเรียนมีความประทับใจในกิจกรรมของประเพณี
บุญบัง้ไฟ อย่างไรบ้าง อธิบายเหตุผล 

 



- กลุ่มที่ 1 ใบงานท่ี 1 เรื่องบั้งไฟแดนอีสาน ระบือนาม 
- กลุ่มที่ 2 ใบงานท่ี 2 เรื่องวิถี ชาวอีสาน 
- กลุ่มที่ 3 ใบงานท่ี 3 เรื่องตำนานบั้งไฟน่ารู ้
- กลุ่มที่ 4 ใบงานท่ี 4 เรื่อง จากรุ่นสู่รุ่นแห่งงศรัทธา 

4) สมาชิกแตล่ะกลุม่ออกมานำเสนอผลงานท่ีหน้าช้ันเรยีน โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย ครเูป็นผูต้รวจสอบความถูกต้อง 

5) นักเรียนทุกคนทำใบงานท่ี 1 เรื่องตำนานบุญบั้งไฟ 
ใบงานท่ี 2 เรื่องการทำบั้งไฟ 
6) ครูซักถามเพิม่เตมิ พร้อมทั้งให้วิเคราะห์ประเพณีจากภาพ ประเพณี

บุญบั้งไฟ 
7) นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  10  ข้อ 

 

7 การวัดและประเมินผล 

 1)สังเกต 
  -จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  -การรายงานหน้าชั้นเรียน 
 2) ทำแบบทดสอบ 10  ข้อ 
 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) ใบความรู้เรื่อง ประเพณีบุญบั้งงไฟ 
  2)แผ่นภาพ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  3) ใบงานที่ 1 เรื่อง ตำนานบุญบั้งงไฟ 
  4) ใบงานที่ 2 เรื่อง การรทำบั้งไฟ 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ   
    - http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวันสำคัญทางศาสนาพุทธ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
  นักเรียนมีความเข้าใจและตั้งงใจเรียนดี ตามบทสรุปเนื้อหาและเห็นคุณค่าของการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยได้ 
  
 
     ………………………………. 
            ครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



บัตรภาพ เกี่ยวกับบุญบั้งไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



บัตรภาพ กิจกรรมที่สอดคล้องกับบุญบั้งไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



ใบงานที่ 1 เรื่อง บั้งไฟแดนอีสาน ระบือนาม 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงเกี่ยวกับบั้งไฟแดนอีสาน ระบือนาม 

 
 
 
 
 
 

บั้งไฟแดนอีสาน ระบือนาม 



ใบงานที่ 2 เรื่อง วิถี ชาวอีสาน 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงเกี่ยวกับวิถี ชาวอีสาน 

 
 

 
 
 
 



ใบงานที่3  เรื่อง ตำนานบั้งไฟน่ารู ้
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงเกี่ยวกับตำนานบั้งไฟน่ารู้ 

 
 

 
 
 
 



ใบงานที่4 เรือ่ง จากรุ่นสู่รุ่นแห่งงศรัทธา 
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ แสดงเกี่ยวกับจากรุ่นสู่รุ่นแห่งงศรัทธา 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกการอ่าน 
ช่ือหนังสือ   ช่ือผู้แต่ง     นามปากกา   

สำนักพิมพ ์ สถานท่ีพิมพ์    ปีท่ีพิมพ์   
จำนวนหน้า   ราคา   บาทอ่านวันท่ี    เดือน   พ.ศ.    เวลา 
  
 
 1. สาระสำคัญของเรื่อง 
      
      

   
      

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน 
      
      

 3. สิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
      
     

     

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
      
      
  

 ลงชื่อ    นักเรียน ลงชื่อ    ผู้ปกครอง 
              (   )  (   ) 
 

ลงชื่อ  ครูผู้สอน 
                                         (  )  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน  ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย  ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน  

 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง     
2 การลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง     
3 การนำเสนอมีความน่าสนใจ     
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
5 การตรงต่อเวลา     

                                                                                 
รวม 

 

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 4 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให้  3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ ่ ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรม    การทำงานรายบุคคล 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกับ 
ระดับคะแนน 
 

ลำดับที ่
ชื่อ-สกลุ 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความมีวินัย 
ความมีน้ำใจ

เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
20 

คะแนน 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรม    การทำงานกลุ่ม 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 
 

ลำดับที ่
ชื่อ-สกลุ 

ของผู้รับการ 
ประเมิน 

ความร่วมมือ
กันทำกิจกรรม 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การต้ังใจ
ทำงาน 

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ

ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20 

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

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
............../.................../................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คำชี้แจง :ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์ 
    กษัตริย์ 

1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธิบายความหมาย
ของเพลงชาติ 

    

1.2 ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง     
1.3 ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำกิจกรรมกับสมาชิกในโรงเรียน ชุมชน
และสังคม 

    

1.4 เป็นผู้นำหรือเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
ปรองดอง และเป็นประโยชนต์่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม ช่ืนชม ปกป้อง
ความเป็นชาตไิทย 

    

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาและเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

    

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ช่ืนชมในพระราช
กรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริย์และพระราชวงศ์ 

 
 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง     
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะกระทำความผิด ทำ
ตามสญัญาทีต่นให้ไว้กับเพื่อน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู เป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านความซื่อสัตย ์

    

2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย ์

    

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน ปฏิบตัิเป็น
ปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีด ี

    

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     
4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     
4.3 สรุปความรูไ้ด้อย่างมีเหตผุล     

5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

    

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรกัษาดูแลอย่างด ี     
5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล     
5.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ทำใหผู้้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น
กระทำผดิพลาด  

    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
 5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของ

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
    

5.6 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

    

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย     
6.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเรจ็     
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอยา่งรอบคอบ     
6.4 ทุ่มเท ทำงาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ     
6.6 ช่ืนชมผลงานความสำเร็จด้วยความภาคภมูิใจ     

7. รักความเป็นไทย 7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย     
7.2 เห็นคุณคา่และปฏิบัตตินตามวัฒนธรรมไทย     

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครทูำงาน     
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และอื่นๆ 
พร้อมช่วยแก้ปัญหา 

    

8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน     
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ชุมชน
เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งท่ีดงีามตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

    

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                  ............../.................../................ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ำเสมอ   ให ้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให ้ 1 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังแผนการสอน 
 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเปน็รายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
 
  
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ    
      
                             ลงชื่อ     
                                   (  ) 
                           ตำแหน่ง     
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูบู้รณาการแบบสหวิทยการ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน       รหัสวิชา  ท๓๑๑๐๑ 
หน่วยการเรียนรู้การเขียนอธิบาย      จำนวน ๔ ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑        จำนวน  ๒ ชั่วโมง 
สอนวันที่         เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   ผู้สอน นายปรีชา  สีตะแกะ 

๑.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียน
รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

     ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑ เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง  
                                 มีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน 
           ม.๔-๖/๘ มีมารยาทในการเขียน 
๒.สาระสำคัญ 
            การเขียนอธิบายเพ่ือการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ จะต้องใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล 
           และสาระสำคัญชัดเจน จึงจะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายในการสื่อสารได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑.บอกวิธีการเขียนอธิบายได้ถูกต้อง( K ) 
          ๒.เขียนอธิบาย คำศัพท์ ข้อความ เรื่องราว หรือเหตการณ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง ( P ) 
          ๔. มีความมุ่งม่ันในการทำงาน  ( A ) 
๔.มีมารยาทในการเขียน   ( A ) 
 
 

๔.สาระการเรียนรู ้
 ๔.๑  การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น  
   - การอธิบาย 
  -    มารยาทในการเขียน 
 
 ๔.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

-    

 

 

 

 

 

 



๕.กิจกรรมการเรียนรู้:วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
ชั่วโมงท่ี ๑ 
 

ขั้นการ
สอน 

กิจกรรม สื่อการเรียนรู้    คำถามกระตุ้นความคิด 

ขั้นนำ 
 
 

๑. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์บุญบั้งไฟและการอ่านเรื่องบุญบั้งไฟ 
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ 
๓. ครูสรุปพื้นฐานในการเป็นผู้ที่เขียนอธิบายเรื่องราวต่างได้ดี 
นักเรียนต้องอ่านหนังสือมากๆ และฝึกเขียนหนังสือบ่อยๆ 
๔. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 

๑.วีดีทัศน์บุญบั้ง
ไฟ 
๒.เอกสาร
ประกอบเรยีน 
เรื่องบุญบั้งไฟ 
 

๑.นักเรยีนคิดว่า บทความที่ครู
อ่านข้างต้น เป็นการเขียน
อธิบายหรือไม่ อย่างไร 

 

ขั้นสอน ๑. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน คละกันตาม
ความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลาง
ค่อนข้างอ่อน และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบ้าน แล้วให้แต่ละกลุ่ม
กำหนดหมายเลขประจำตัวให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็น
หมายเลข ๑-๔ 

๒. ครูให้สมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมานั่งรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ 
เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การ
เขียนอธิบายประเภทต่างๆ จากหนังสือเรียน ใบความรู้และ
ค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียน
อธิบายดังนี้ 

 - กลุ่มหมายเลข ๑ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภท  
คำจำกัดความ 
 - กลุ่มหมายเลข ๒ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภท 
เชิงอรรถ 
 - กลุ่มหมายเลข ๓ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภท
ความรู้หรือวิชาการ 
    - กลุ่มหมายเลข ๔ ศึกษาเรื่อง การเขียนอธิบายประเภทคำนำ 
โดยให้แต่ละกลุ่ม    ได้ศึกษาหลักการเขียนอธิบาย ดังนี้ 
  ๑) การวางโครงเรื่อง ๓) กระบวนการอธิบาย 
  ๒) การเริ่มเรื่อง ๔) การสรุปความคิดเห็น 
๓. ครูแจ้งกติกาว่า ห้ามสมาชิกออกจากกลุ่มจนกว่าจะศึกษาเรื่องที่

ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ ถ้าคนใดสงสัยหรือไม่เข้าใจ จะต้อง
ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม 

๔. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยเหลือกันจนทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องที่
ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

๑. หนังสือเรียน 
หลักภาษาฯ ม.๔ 
๒.ใบความรูเ้รื่อง
การเขียนอธิบาย 
๓. ใบงานท่ี ๑ 
๔.แหล่งข้อมลูจาก
อินเทอร์เน็ต เรื่อง
การเขียนอธิบาย 

๑.การเขียนอธิบายประเภทใดท่ี
นักเรียนพบได้บ่อยที่สดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕.กิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)  
ชั่วโมงที่ ๒ 

ขั้นการ
สอน 

กิจกรรม สื่อการเรียนรู้    คำถามกระตุ้น
ความคิด 

ขั้นสอน ๕. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตนที่เรียกว่า  
กลุ่มบ้าน และผลัดเปลี่ยนกันซักถาม อธิบายความรู้ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนได้ไปศึกษามา โดยเริ่มจากหมายเลข  ๑-๔ ตามลำดับ 
หรืออาจให้ถ่ายทอดความรู้ตามความสมัครใจ โดยไม่เรียงก็ได้ แต่ทุก
คนต้องถ่ายทอดความรู้จนครบ 
๖. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอความรู้เรื่อง การเขียนอธิบาย
ประเภทต่างๆ และหลักการเขียนอธิบาย หน้าชั้นเรียน          
 ครูตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
๗. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง การเขียนอธิบาย 
๘. ครูสุ่มเลขที่นักเรียน ๒-๓ คน ออกมานำเสนอการเขียนอธิบาย  
หน้าชั้นเรียน  
๙. ครูตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมกล่าวชมเชยนักเรียนที่เขียน 
อธิบายได้ดี เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจ 
๑๐.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
 

๑.ใบงานท่ี ๑ 
เรื่อง การเขียน
อธิบาย 
 

๒.การเขียนอธิบาย
ประเภทใดท่ีนักเรียน
สามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้มาก
เพราะเหตุใดที่สดุ                      

ขั้นสรุป ๑.ครูสุ่มถามนักเรียนทุกกลุ่มว่า การเขียนอธิบายมีวิธีการอย่างไร 
๒.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเขียนอธิบาย เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 

 ๑.การเขียนอธิบายมี
วิธีการอย่างไร 

 

๖.สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๖.๑หนังสือเรียน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.๔ 
   ๖.๒ ใบความรู้ เรื่องการเขียนอธิบาย 
   ๖.๓ แบบฝึกหัดที่ ๑ 
   ๖.๔ แหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนอธิบาย 
   ๖.๕ กระดาษสำหรับเขียนผลงานกลุ่ม 
 ๖.๖ บทอ่านเรื่องบุญบั้งไฟ 
   ๖.๗ วีดีทัศน์เรื่องบนบั้งไฟ 
 
 
 
 
 
 
 



๗. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

หลักฐาน/ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

๑.บอกวิธีการเขียน
อธิบายได้ถูกต้อง 
 

คำตอบของนักเรียน 
(บันทึกคำตอบ) 

ถามให้นักเรียนตอบ    ข้อคำถาม ตอบถูกต้อง ถือว่าผ่าน 

๒.เขียนอธิบาย 
คำศัพท์ ข้อความ 
เรื่องราว หรือเหต
การณ์ที่กำหนดให้ได้
ถูกต้อง 

ผลงานจากแบบฝึกหัด 
 

ทำแบบฝึกหัดที่ ๑ 
 

แบบฝึกหัดที่ ๑ 
จำนวน  ๔ ข้อ 
 

คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน 
นักเรียนทำได้ ๑๔ – ๑๖อยู่ในระดับดีมาก 
นักเรียนทำได้ ๑๑ – ๑๓อยู่ในระดับด ี
นักเรียนทำได้ ๘ – ๑๐อยู่ในระดับพอใช้ 
นักเรียนทำได้ ต่ำกว่า๘อยู่ในระดับปรับปรุง 
( เกณฑ์ผ่าน คือ ร้อยละ ๖๐ ) 

๓.มีความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 
 

๑.การร่วมกิจกรรมใน
ช้ันเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 

๑.สังเกตการร่วม
กิจกรรม 
๒.การส่งงาน 

แบบประเมิน
ความมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน 
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้๔คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้งให้๓คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้งให้๒คะแนน 
ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้๑ คะแนน 

( เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ๘๐ ) 
๔.มีมารยาทในการ
เขียน    

๑.แบบฝึกหัด ๑.สังเกตการเขยีน
แบบฝึกหัด /การ
ทำงานกลุ่ม 

แบบฝึกหัด คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน 
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้๔คะแนน 
ปฏิบัติบ่อยครั้งให้๓คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้งให้๒คะแนน 
ปฏิบัติน้อยครั้ง ให้๑ คะแนน 

( เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ๘๐ ) 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๘.๑ ให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านของตนเอง 
๘.๒ นักเรียนร่วมกันทำคลิปวีดีโอประกอบคำอธิบายวรรณคดีไทย 
 

๙. ความคิดเห็น ( ผ ู้บริหาร/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 
 ๙.๑ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ดีมาก  ดี  

พอใช้  ต้องปรับปรุง 
๙.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

๙.๓ ความคิดต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 นำไปใช้จัดการเรียนรู้ได้ 
 ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ 
 
 ๙.๔ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
      ลงชื่อ  
       ( นายเจษฎา  สทุมรัมย์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ 



๑๐.บันทึกหลังแผนการสอน 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

       ด้านความรู้ 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
       ด้านทักษะ 

 ............................................................. ...........................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................... 
       ด้านคุณลักษณะ 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................... .................................................................................. 
       ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 

ลงชื่อ  
       ( นายปรีชา  สีตะแกะ ) 
                           ผูส้อน 
๑๑.รับทราบผลการดำเนินงาน 

 ............................................................................................................................. ........................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
 

ลงชื่อ  
       ( นายเจษฎา  สทุมรัมย์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ 
                                                                 …………../............../.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่องการเขียนอธิบาย 

ความหมายการเขียนอธิบาย 
เป็นการเขียนเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างละเอียดและถูกต้อง 
การเขียนอธิบายในชีวิตประจำวันควรปฏิบัติตามข้อตกลง 
๑. ถูกต้องถูกความ   ๒. ภาษาสุภาพ๓. รับผิดชอบงานต่อการเขียนของตน 

การเขียนอธิบาย ๔ ประเภท ดังนี ้
- การเขียนอธิบายประเภท คำจำกัดความ 
- การเขียนอธิบายประเภทเชิงอรรถ 
- การเขียนอธิบายประเภทความรู้หรือวิชาการ 
- การเขียนอธิบายประเภทคำนำ 

กลวิธีการเขียนอธิบายมีหลายลักษณะ เช่น 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเรยีนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม. ๔ 
การเขียนอธิบาย  

 
บุญบ้ังไฟ ประเพณีขอฝน ของชาวอีสาน 

ประเพณี บุญบ้ังไฟ เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานบ้านเราที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ ถือ
เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสานที่ทำกันในเดือน 6 ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนา จะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือบูชา
เทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย หรือท่ีชาวอีสานเรียกกันว่า พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง มีความเชื่อว่า 
พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์โดยมีตำนานตำนาน 
พระยาคันคาก และ พญาแถนในงานบุญบ้ังไฟ 
       ความเชื่อของ ประเพณีบุญบ้ังไฟ ปรากฏอยู่ใน ตำนานเรื่องพญาคันคากและเรื่องผาแดงนางไอ่ มีการกล่าวถึง
การจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาพญาแถน โดยเฉพาะในเรื่องพญาคันคาก ซึ่งตำนานนั้นมีอยู่ว่า... 
พญาคันคาก เป็นพระโพธิสัตว์ เสวยชาติเป็นโอรสของกษัตริย์ เหตุที่ได้ชื่อว่า “พญาคันคาก” เป็นเพราะเมื่อครั้งประสูติ
มีรูปร่างผิวพรรณเหมือนคางคก หรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่า คันคาก และถึงแม้พระองค์จะมีรูปร่างอัปลักษณ์ แต่พระ
อินทร์ก็คอยช่วยเหลือ จนพญาคันคากเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน จนลืมที่จะเซ่นบูชาพญาแถน พญาแถนจึงโกรธ 
ไม่ยอมปล่อยน้ำฝนให้ตกลงมายังโลกมนุษย์ 
      จึงเกิดศึกการต่อสู้ระหว่างพญาคันคากและพญาแถนข้ึน โดยพญาคันคากได้นำทัพสัตว์ต่างๆ ขึ้นไปรบ จนได้รับ
ชัยชนะ พญาแถนจึงปล่อยให้ฝนตกลงมาเช่นเดิม แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาเป็นประจำทุกปี จึงเป็นที่มาว่า 
ชาวอีสานจึงทำบั้งไฟจุดขึ้นบนฟ้าถวายพญาแถน เพื่อฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล 

บั้งไฟชนิดต่างๆ  

บั้งไฟ นั้นมีอยู่หลายชนิด ทั้งบั้งไฟกิโล บั้งไฟหมื่น และบั้งไฟแสน บั้งไฟกิโลนั้นใช้ดินประสิวหนัก ๑กิโลกรัม บั้ง
ไฟหมื่นใช้ดินประสิว  ๑๒กิโลกรัม และบั้งไฟแสนใช้ดินประสิว ๑๐หมื่น หรือ ๑๒๐กิโลกรัม 
      เมื่อตกลงกันว่าจะทำบั้งไฟขนาดไหน ก็หาช่างมาทำ หรือที่มีฝีมือก็ทำกันเอง ช่างที่ทำบั้งไฟนั้นสำคัญมาก 
จะต้องเป็นผู้มีฝีมือในการคำนวนผสมดินประสิวกับถ่านไม้ เพราะถ้าไม่ถูกสูตร บั้งไฟก็จะแตก ไม่ข้ึนสู่ท้องฟ้า 
      สำหรับไม้ที่จะทำเป็นเสาบั้งไฟนั้นต้องเป็นไม้ไผ่ที่มีลำปล้องตรงกันเสมอกัน จะตัดเอาแต่ที่โคนต้นเพราะมีความ
หนาและเหนียว ความยาวนั้นแล้วแต่จะตกลงกัน 
       นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจุดบั้งไฟ ซึ่งจะมีการแบกบั้งไฟไปยังฐานยิงในที่โล่ง ถ้าบั้งไฟของใครจุดแล้วยิงไม่ข้ึน 
คนทำจะถูกโยนลงในโคลน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอีกด้วย 

ข้อมูลจาก : การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

http://thai.tourismthailand.org/
http://ich.culture.go.th/


 

แบบฝึกหัดที่ ๑ รวมคะแนน 
 

๑๖ วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  รหัส ท๓๑๑๐๑               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
หน่วยการเรียนรู้: การเขียนคำอธิบาย 
สะท้อนตัวช้ีวัดที่ ท ๒.๑  ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๘  
 

ช่ือ – สกุล ......................................................................................... ช้ัน ....../...... เลขท่ี....... 
 

สอนโดยครูปรีชาสีตะแกะ 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบายตามประเด็นที่กำหนด 

 ๑. เขียนอธิบายประเภทคำจำกัดความคำว่า  ๑.บั้งไฟ  ๒.กระรอกเผือกในเรื่อง ท้าวผาแดง  นางไอ่คำ 
    

    

    

    

 ๒. เขียนอธิบายประเภทเชิงอรรถของข้อความต่อไปนี้ 
 

บันทึกการท่องเท่ียว 
 ธรรมชาติของมนุษยเ์ราเมื่อได้ท่องเที่ยวไปที่ไหนมีความประทับใจก็จะนำมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง และผู้ที่ไม่เคยไปก็จะมี
ความสนใจอยากรู้ในสิ่งท่ีตนไม่เคยพบเห็น จากการเล่าสู่กันฟังในหมู่คนใกล้ชิดก็ได้วิวัฒนาการไปเป็นการเขียนบันทึก
เล่าเรื่องราวต่างๆ เรื่องเลา่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เช่น บันทึกของ มาร์โคโปโล ซึ่งถือว่าเป็น
บันทึกการท่องเที่ยวท่ีเก่าที่สุด 
 บันทึกการท่องเที่ยวในเมืองไทยในสมัยโบราณนั้นเรานิยมแต่งเป็นบทร้อยกรอง มีลักษณะเป็นนิราศ คือ การเล่า
ถึงสถานท่ีต่างๆ ท่ีเดินทางผ่านและคร่ำครวญถึงนางซึ่งเป็นท่ีรัก เช่น กาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง พระนิพนธ์
ในเจ้าฟ้าธรรมธเิบศร์ (เจา้ฟ้ากุ้ง) นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ ต่อมาเมื่อบาทหลวงชาวต่างประเทศเขา้มาเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ได้บันทึกเรื่องราวเกีย่วกับประเทศไทยไว้ เช่น จดหมายเหตลุาลูแบร์   ซึ่งเล่าถึงเหตุการณ์ในสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ส่วนบันทึกการท่องเที่ยวเรื่องแรกที่เขียนเป็นร้อยแก้วของไทยก็คือ จดหมายเหตุโกษาปานเดินทางไป
ฝรั่งเศส หรือบันทึกการเดินทางของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตในรัชสมัยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ท่ีนำ
คณะทูตจากแผ่นดินสยามเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจา้หลุยส์ที่ ๑๔ แห่งกรุงฝรั่งเศส 
 ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมท่ีไดร้ับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ความเจรญิทางด้านการคมนาคมช่วย
ร่นเวลาในการเดินทาง ผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกต่างเดินทางไปท่องเทีย่วยังถ่ินท่ีห่างไกลหาความเพลดิเพลิน และศึกษา
หาความรูเ้กี่ยวกับท้องถิ่นที่ตนไปเยือน เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางจึงเป็นท่ีนิยมของผู้อ่าน ตลาดการเขียนสารคดีการ
ท่องเที่ยวก็เปิดกว้างสำหรับผู้เขียน 

   

 

    

    

    

  



 ๓. เขียนอธิบายประเภทความรู้หรือวิชาการประเพณีขอฝน 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ๔. เขียนอธิบายประเภทคำนำ โดยสมมติให้นักเรียนจัดทำหนังสือนิทานตำนาน เรื่อง “ท้าวผาแดง  นางไอ่คำ” 
  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นให้รู้สึกอย่างแพร่หลาย 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 
 

คำชี้แจง : ให้ครูประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่กำหนดแล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ความถูกต้องของเนื้อหา     
๒ ความคิดสร้างสรรค์     
๓ วิธีการนำเสนอผลงาน     
๔ การนำไปใช้ประโยชน์     
๕ การตรงต่อเวลา     

                                                                        
รวม 

 

 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
  ................/................/................ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องบางส่วน ให ้ ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให ้ ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมขี้อบกพร่องมาก ให ้ ๑ คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช ้

ต่ำกว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานรายบุคคล 
 

คำชี้แจง :  ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

ของผู้รับการประเมิน 

ความตั้งใจ 
ในการทำงาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรงต่อ
เวลา 

ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลสำเร็จ ของ
งาน 

รวม 
๒๐ 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       
 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
  ................/................/................ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ ๑ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช ้

ต่ำกว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
 

ชื่อกลุ่ม   ชั้น
  

สมาชิก          

          

          

          

 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ✓ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันทำงาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     
๔ การรับฟังความคิดเห็น     
๕ ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        
รวม 

 

 

 ลงชื่อ .................................................... ผู้ประเมิน 
  ................/................/................ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให ้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให ้ ๑ คะแนน 
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช ้

ต่ำกว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



เกณฑ์การประเมินผลการเขียนคำอธิบาย 

รายการประเมิน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. การเขียนอธิบาย
ประเภทคำจำกัด
ความ 

เขียนอธิบายประเภทคำ
จำกัดความได้ถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจน  

เขียนอธิบายประเภทคำ
จำกัดความได้ถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ ่

เขียนอธิบายประเภทคำ
จำกัดความได้ถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

เขียนอธิบายประเภทคำ
จำกัดความไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์  ใช้ภาษา
เรียบเรียง ไม่ถูกต้อง ไม่มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ         
ไม่ชัดเจน 

๒. การเขียนอธิบาย
ประเภทเชิงอรรถ 

เขียนอธิบายประเภท
เชิงอรรถได้ถูกต้อง  ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจน  

เขียนอธิบายประเภท
เชิงอรรถได้ถูกต้อง  ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ ่

เขียนอธิบายประเภท
เชิงอรรถได้ถูกต้อง  ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ใช้
ภาษาเรยีบเรยีงถูกต้อง มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

เขียนอธิบายประเภท
เชิงอรรถไม่ถูกต้อง ตาม
วัตถุประสงค์ใช้ภาษา
เรียบเรียง ไม่ถูกต้อง ไม่มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ         
ไม่ชัดเจน 

๓. การเขียนอธิบาย
ประเภทความรู้หรือ
วิชาการ 

เขียนอธิบายประเภท
ความรู้หรือวิชาการ       
ได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง          
มีข้อมูลและสาระสำคญั
ชัดเจน  

เขียนอธิบายประเภท
ความรู้หรือวิชาการ       
ได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง          
มีข้อมูลและสาระสำคญั
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ ่

เขียนอธิบายประเภท
ความรู้หรือวิชาการ       
ได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง          
มีข้อมูลและสาระสำคญั
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

เขียนอธิบายประเภท
ความรู้หรือวิชาการ  ไม่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ใช้ภาษาเรียบเรียงไม่
ถูกต้อง  ไม่มีข้อมูลและ
สาระ สำคญัไม่ชัดเจน 

๔. การเขียนอธิบาย
ประเภทคำนำ 

เขียนอธิบายประเภท คำ
นำได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง          
มีข้อมูลและสาระสำคญั
ชัดเจน  

เขียนอธิบายประเภท คำ
นำได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง        มี
ข้อมูลและสาระสำคัญ
ชัดเจนเป็นส่วนใหญ ่

เขียนอธิบายประเภท คำ
นำได้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงถูกต้อง            
มีข้อมูลและสาระสำคญั
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

เขียนอธิบายประเภท คำ
นำไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ ใช้ภาษา
เรียบเรียงไม่ถูกต้อง  ไม่มี
ข้อมูลและสาระ สำคัญไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ๑๔ - ๑๖ ๑๑ - ๑๓ ๘ - ๑๐ ต่ำกว่า๘ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ภาคเรียนที่ 1    จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3เรขาคณิตวิเคราะห์    เวลาเรียน 20ชั่วโมง 
เรื่องพาราโบลา       เวลา 2ชั่วโมง 
สอนโดย นางสาวนิศารัตน์ อินทร์เหลา  โดยสอน ม.4/…  วันที่…...เดือน…………...พ.ศ…..… 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู ้
 ม.4/1เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และนำไปใช้ 
    ค 2.1 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) อธิบายลักษณะของกราฟพาราโบลาได้จากสมการ (K) 
2) สามารถเขียนกราฟพาราโบลาตามสมการได้ (P) 
3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A) 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

พาราโบลา พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
สมการ𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘เมื่อ 0a  เรียกว่า สมการพาราโบลา 
 
5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 - ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. มีวินัย    

2. ใฝ่เรียนรู้  

3. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
- ครูที่สอนทุกคนร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแนวทางการวัดและการประเมินผลแก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

       ขั้นนำ  
- ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว และให้ส่งตัวแทนออกมาอภิปรายถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นลักษณพาราโบลา  (เช่น 
สะพานแขวน เส้นทางการเคลื่อนที่ของสายน้ำ เส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอล) 
- ครูสอนเสริมถึง สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพาราโบลา อ่ืนๆ ครูอธิบายถึงส่วนประกอบของพาราโบลาในหนังสือ 



  
ขั้นสอน 

   - หลังจากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาจากสมการ𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 เมื่อ 0a  เรียกว่า สมการพาราโบลาพร้อม
ยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นภาพมากข้ึน 
           - ตัวอย่างบุญบั้งไฟเป็นในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกัน ในเดือน 6 หรือเดือน 7อัน เป็นช่วงฤดู
ฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพ่ือเป็นการบูชาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนกับการแห่นางแมวของคน
ภาคกลางนั้นเอง 
ในงานบั้งไฟจะมีการแข่งขันบั้งไฟที่ข้ึนสูงที่สุด เรียกว่า บั้งไฟแสน ถ้าในการยิงบั้งไฟแสน ลำหนึ่งกำหนดด้วยสมการ 

ℎ = 16 − 𝑡2 
เมื่อแทนh แทน ความสูงที่อยู่เหนือพ้ืนดินเป็นเมตร 
t แทน เวลาที่ผ่านไปเป็นนาที 
จงหา 2.1) สมการที่อยู่ในรูป                          𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 
       2.2) เมื่อบั้งไฟขึน้ไปได้สูงสุดเมื่อเวลา 2 นาทีจะได้ระยะความสูงเท่าใด 
วิธีทำ จากสมการที่กำหนดมาให้ข้างตน้ เมื่อ 𝑡 = 0หรือจุดที่ปล่อยของบั้งไฟ 
จะได้สมการเป็น                                             ℎ = 16 − 02 

 ℎ = 16 
จะได้ บั้งไฟถูกปล่อยที่ตำแหน่ง                             (ℎ, 𝑘)  = (0,16) 
2.1) สมการที่อยู่ในรูป                                      𝑦 = a(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 
เมื่อบั้งไฟอยู่สูงจากพ้ืนดินเป็นระยะทาง 16 เมตร  นั่นคือจุด(ℎ, 𝑘)เท่ากับ (0,16) 
แทนค่า                                                    𝑦 = a(𝑥 − 0)2 + 16 

   𝑦 = a𝑥2 + 16 
ต้องการทราบค่า𝑎เมื่อบั้งไฟตกถึงพ้ืน นั้นคือความสูงเท่ากับ 0 เมตร 
จะได้                                                                              0 = 16 − t2 

t2 = 16 
 𝑡  = 4 

เมื่อเวลาผ่านไป 4 นาทีบัง้ไฟได้ตกถึงพ้ืนพอดีนั่นคือจุด(𝑥, 𝑦)เท่ากับ (4,0) 
จากสมการ                                                  𝑦 = a𝑥2 + 16เราต้องการทราบค่า𝑎 
แทนค่า                                                                   0 = a(4)2 + 16 

0 = 16a + 16 
−16 = 16a 

𝑎 = −1 
เมื่อแทนค่าจากสมการ                                                  𝑦 = a𝑥2 + 16จะได้ 𝑦 = −𝑥2 + 16 
2.2) เมื่อบั้งไฟขึน้ไปได้สูงสุดเมื่อเวลา 2 นาที จะได้ระยะความสูงเท่าใด 
จะได้สมการเป็นได้                                                        ℎ = 16 − 22 

ℎ = 12 
ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาทีความสูงที่ได้คือ12 เมตร 
- ครูแจกใบงานเรื่อง การเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยพาราโบลา ให้นักเรียนทำลงของตัวเองโดยให้จับกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ต่อ
กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และแสดงวิธีทำงานของกลุ่มตัวเองให้ครูและเพ่ือน ๆ ต่างกลุ่มตรวจสอบ
ให้ 

ขั้นสรุป 
- ครูสรุปความรู้เรื่อง พาราโบลา ให้นักเรียน  



 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินระหว่าง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     1) การนำความรู้เกี่ยวกับ 
สมการพาราโบลา 

 

 

- ตรวจใบงาน 

 

 

- ใบงาน 

 

 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

     2) นำเสนอข้ันตอน 

        การแสดงวิธีทำของ  

        สัดส่วน 

- ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ์ 

     3) พฤติกรรมการทำงาน    

        รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2  

  ผ่านเกณฑ์ 

     4) พฤติกรรมการทำงาน 

        กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ์ 

     5) คุณลักษณะ 

        อันพึงประสงค์ 

- สังเกตความมีวินัย  

ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 

  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภาพ 2 

  ผ่านเกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 3เรขาคณิตวิเคราะห์ 
2) ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยใช้สมการพาราโบลา 

 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 
3) อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
เรื่อง การเคลื่อนที่ของบั้งไฟโดยใช้สมการพาราโบลา 

ตอนที ่1 ให้นักเรียนเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา แสดวิธีทำ และหาคำตอบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลังการสอน  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….………………………….……………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………………….…………………… 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ (P) 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….………………………….……………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………………….…………………… 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….………………………….……………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………………….…………………… 
ปัญหา/อุปสรรค 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….……………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………………….…………………… 
แนวทางการแก้ไข 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…
……………………….………………………….………………………….………………………….……………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….…………………………………….………………………….…………………… 
 
       ลงชื่อ………………………………………..ผู้สอน 

ครูผู้สอน  
          ................../.........................../.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลงาน 

เรื่องการเคลื่อนที่ของบ้ังไฟโดยใช้สมการพาราโบลา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คำชี้แจง: ให้ผู้สอนตรวจใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะ แล้วลงคะแนนตามความเป็นจริง 

ลำดับที่ 
ชื่อ-สกุล 

คะแนน  

(5 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

เกณฑ์การวัดและให้คะแนนผลงาน 
ผ่านเกณฑ์ ผลการทำใบกิจกรรม/แบบฝึกทักษะที่ปรากฏให้เห็น 
ร้อยละ 60  - ตอบถูก 1 คะแนน 

- ตอบผิด 0 คะแนน 
 

เกณฑ์การวัดและให้คะแนนผลงาน : ได้คะแนนร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เรื่องการเคลื่อนที่ของบ้ังไฟโดยใช้สมการพาราโบลา                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

คำชี้แจง:ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนแล้วขีด  √   ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

รวม 

10 
คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 



เกณฑ์การวัดและให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้พฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 

มีวินัย ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น  ต า ม ข ้ อ ต ก ล ง 
กฎเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับ 
ตรงต ่อ เวลา ในการปฏ ิบ ั ติ
กิจกรรมต่าง ๆ  

 

ดีเยี่ยม (4)ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับและ
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

ดี (3)ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับและตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องมีการเตือนเป็นเล็กน้อย 

พอใช้ (2) ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ โดย
ต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

ปรับปรุง (1)ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ 

ใฝ่เรียนรู้ ตั ้งใจเร ียนและมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้สนใจใน
การเข้ารวมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ 

ดีเย่ียม (4)ตั้งใจเรียนและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ดี (3)ตั้งใจเรียนและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ 

พอใช้ (2) ตั้งใจเรียนและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เล็กน้อย 

ปรับปรุง (1) ไม่ตั ้งใจเรียนและไม่เอาใจใส่ และไม่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการทำงาน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตั้งใจรับผิดชอบ
ในการทำงานให้สำเร็จทันเวลา 

ดีเยี่ยม (4) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และตั้งใจรับผิดชอบในการ
ทำงานให้สำเร็จ 

ดี (3) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และตั้งใจรับผิดชอบในการทำงาน
ให้สำเร็จเป็นส่วนใหญ่ 

พอใช้ (2) เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่และตั้งใจรับผิดชอบในการ
ทำงานให้สำเร็จเล็กน้อย 

ปรับปรุง (1)ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและไม่ตั้งใจรับผิดชอบใน
การทำงานให้สำเร็จ 
 

เกณฑ์การวัดและให้คะแนนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 10-12 คะแนน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (4) 
 7-9  คะแนน อยู่ในระดับ ดี (3) 
 2-6  คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ (2) 
 0-1  คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรุง (1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 



 
รายวิชาฟิสิกส์ 2 (ว31202)    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนโนนเทพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4  ภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา........ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7การเคลื่อนที่แนวโค้ง         เวลา 12 ชั่วโมง 

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์      เวลา 2 ชั่วโมง 

ครูผู้สอน ...........................................................  วันที่………….เดือน……………………………..ปี…………. 

 
1. สาระการเรียนรู้ 

สาระฟิสิกส์ 1 

เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณ และกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการ
อนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู้  
     มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งาน และกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โม
เมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
3. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 

9. อธิบาย วิเคราะห์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ (K) 
2. ทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวระดับกับการกระจัดใน

แนวดิ่ง(P) 
3. นำหลักการของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไปคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล์ ที่ประยุกต์ใช้กับบั้งไฟ (P) 
4. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 

 
 

5. สาระสำคัญ 
• การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (projectile motion) เป็นการเคลื่อนท่ีของวัตถุในสองมิติที่มีแนวการ 

เคลื่อนที่เป็นแนวโค้งพาราโบลา การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในสองแนวที่ตั้งฉากกันและเป็น
อิสระต่อกัน โดยแนวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว และอีกแนวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ทั้งนี้โดยมีปริมาณที่
ใช้ร่วมกันคือ เวลา เนื่องจากเป็นวัตถุก้อนเดียวกัน กรณีวัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีความเร่งในแนวแกน y คงตัว 
และมีความเร็วในแนวแกน x คงตัว สามารถอธิบายได้ด้วยสมการ 

• ในแนวแกน y 𝑣𝑦 = 𝑢𝑦 + 𝑔𝑡 



𝑠𝑦 = 𝑣𝑦 −
1

2
𝑔𝑡2 

𝑠𝑦 = 𝑢𝑦 +
1

2
𝑔𝑡2 

𝑠𝑦 = (
𝑢𝑦 + 𝑣𝑦

2
) 𝑡 

𝑣𝑦
2 = 𝑢𝑦

2 + 2𝑔𝑠𝑦 

• ในแนวแกน x 𝑠𝑥 = 𝑢𝑥𝑡 
• สำหรับกรณีวัตถุเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกโดยไม่คิดแรงต้านอากาศวัตถุจะมี 

ความเร่งในแนวดิ่งคงตัวซึ่งเท่ากับความเร่งโน้มถ่วงของโลก (ay = -g) และการเคลื่อนที่ในแนวระดับจะมีความเร็วคงตัว 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม (5E) 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอการเคลื่อนที่ของบั้งไฟในอากาศ และให้ตัวแทนนักเรียน 2 

คน สาธิตการเคลื่อนที่ของบั้งไฟ โดยการโยนวัตถุข้ึนในอากาศ แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ความเร็วของวัตถุขณะเคลื่อนที่ออกจากมือมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ความเร็วของวัตถุขณะอยู่ที่จุดสูงสุดมีลักษณะเป็นอย่างไร 
- แรงที่กระทำต่อวัตถุขณะที่วัตถุเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง และมีทิศทางใด 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำตอบที่ถูกต้อง 
2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore)  
1. นักเรียนร่วมกันศึกษาในใบความรู้ที่ 19การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ หรือหนังสือรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ 

เล่ม 2 และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
3. ครูนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม 7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในหนังสือรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 

โดยครูเป็นผู้สาธิตวิธีการทดลอง และคอยให้คำแนะนำ 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)  
1. ครูอธิบายในรายละเอียดของเนื้อหาตามใบความรู้ และยกตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล์ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนถามตอบอย่างอิสระ ไม่คาดหวังคำตอบที่ถูกต้อง แต่เน้นการช่วยกันออกความเห็น

เห็น โดยที่ครูคอยให้ความรู้ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 
ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)  
1. ครูนำนักเรียนอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 19 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
ขั้นประเมินผล (Evaluate)  
1. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการณ์ตอบคำถาม  
2. ครูประเมินผล จากการสังเกตการณ์การออกความคิดเห็น 
3. ครูวัด และประเมินการปฏิบัติการ จากการทำใบงานที่ 19เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 



7. สื่อและ แหล่งการเรียนรู้       
 - หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 2 (กิจกรรม 7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์) 
 - ใบความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 - ใบงานเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

แหล่งเรียนรู้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 - ห้องสมุด 
 - เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ ชิ้นงาน /หลักฐาน วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายหลักการของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (K) 

 

- ใบงาน  - ตรวจใบงาน - ใบงาน  - นักเรียนทำงานได้
ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ 60 

2. ทดลองการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระจัดในแนวระดับกับการ
กระจัดในแนวดิ่ง (P) 

3. นำหลักการของการ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ไป
คำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ (P) 

- ใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- ใบกิจกรรม 

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- ใบกิจกรรม 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

4. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการเสาะแสวงหา
ความรู้ (A) 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- สังเกต - แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

- ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน 
เกณฑ์การประเมินแบบ Rubrics ของการทำกิจกรรม เรื่อง..........................................................................  

 
 
 



ประเด็นการ
ประเมิน 

ค่าน้ำหนัก
คะแนน 

แนวทางการให้คะแนน 

ด้านความรู้  
(K) 

3 บันทึกผลกิจกรรมได้ถูกต้องครบถ้วน ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ   

2 บันทึกผลกิจกรรมค่อนข้างถูกต้อง ตอบคำถามได้ถูกต้อง ร้อยละ 60 ของคำถาม
ทั้งหมดข้ึนไป  

1 บันทึกผลกิจกรรมได้ค่อนข้างถูกต้อง ตอบคำถามได้ถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ของคำถามทั้งหมด  

ด้าน
กระบวนการ 

(P) 

3 ทำแบบฝึกหัดครบและตอบคำถามถูกต้องทุกข้อ   

2 ทำแบบฝึกหัดครบและตอบคำถามได้ถูกต้อง ร้อยละ 70 ของคำถามทั้งหมดขึ้นไป  

1 ทำแบบฝึกหัดครบและตอบคำถามได้ถูกต้อง ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคำถามท้ังหมด  

ด้าน
คุณลักษณะ 

(A) 

3 ทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน  

2 ทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่งานยังผิดพลาดบางส่วน 

1 ทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ แต่ล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดบางส่วน 

 
ระดับคะแนน 
  คะแนน   3 หมายถึง  ระดับดีมาก 
  คะแนน   2 หมายถึง  ระดับดี 
  คะแนน   1 หมายถึง  ระดับพอใช้ 
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ใบความรู้เรื่อง  

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 การเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ จะมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลง ก็ต่อเมื่อมีแรงที่ไม่เป็นกับศูนย์มากระทำต่อวัตถุ ดังนี้ 

 1. ทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุ มีทิศในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ ผลทำให้แนวการเคลื่อนที่นั้นอยู่ในแนวเดิม
เป็นเส้นตรง ( 1 มิติ )  โดยการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเร็วขึ้นเมื่อแรงนั้นมีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่   และจะช้าลงเมื่อ
แรงนั้นมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่  ดังรูป. 1 

 

 

 

 

 

 

 2.  ทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุ  มีทิศทำมุมกับแนวการเคลื่อนที่ ผลทำให้แนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม ดังรูป 2. หรือแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง เมื่อ แรงนั้นกระทำต่อวัตถุตลอดเวลาที่เคลื่อนที่          

ดังรูป 3. การเคลื่อนที่ในลักษณะนี้เป็นการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูป. 1  แรงมีแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ 

การเคลื่อนที่เร็วขึ้น  ในแนวเดิม 

    

การเคลื่อนที่ช้าลง  ในแนวเดิม 

รูป. 2   แรงมีแนวทำมุมกับการเคลื่อนที่ ขณะใด
ขณะหนึ่ง 

 

 

แนวเดิมการเคลื่อนที่ 

การเคลื่อนที่ในแนวใหม่  

 
การเคลื่อนที่ในแนวใหม่ 

แนวเดิมการเคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป. 3   แรงมีแนวทำมุมกับการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา   



ในทีนี้เราจะกล่าวถึงการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง ( 2 มิติ ) ที่แรงใดๆกระทำต่อวัตถุในแนวทำมุมใดๆกับแนวการ
เคลื่อนที่ตลอดเวลา ดังรูป 3 ก. เช่น การขว้างวัตถุทำมุมใดๆกับแนวระดับ  หรือขว้างจากยอดตึก หรือ 

หน้าผา  ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่จะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุนั้นตลอดเวลา โดยการเคลื่อนที่นั้นจะได้ระยะทั้งใน
แนวระดับและในแนวดิ่ง  แนวการเคลื่อนที่นั้นจะมีลักษณะเป็นแนวโค้งแบบพาราโบลา เราเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า  การ
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นี้ จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนวตั้งฉากกันและกัน และเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน คือการเคลื่อนที่ในแนวราบ  และการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง  โดยแสดงให้เห็นจากการทดลองเกี่ยวกับการตกของ
วัตถุ พร้อมกับการดีดให้วัตถุนั้นกระเด็นออกไปพร้อมกันจากจุดเดียวกัน ซึ่งอยู่จากที่สูงจากพื้นระดับหนึ่ง  ดังรูป 4.  
พบว่า 

 1.  วัตถุที ่ตกในแนวดิ ่ง มีการกระจัดใน
แนวดิ่งเพียงแนวเดียว   ส่วนวัตถุที่ถูกดีด มีการ
กระจัดทั้งในแนวดิ่งและในแนวระดับ 

 2.  วัตถุทั ้งสองมีการกระจัดในแนวดิ่ง
เท่ากัน เพราะตกถึงพื ้นพร้อมกัน และเวลามี ่ใช้
เท่ากัน 

 3.  ว ัตถ ุท ั ้ งสองถ ูกแรงด ึงด ูดของโลก
กระทำเพียงแรงเดียว ( ไม่คิดแรงต้านของอากาศ ) 
มีความเร่งในแนวดิ่งเท่ากันคือ g  

 ปริมาณต่างๆ  ที่ควรทราบในการเคลื่อนแบบโพรเจกไทล์  ดังรูป 5. 

 การเคลื่อนที่แบบโพรเจก
ไทล์ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 
แนวที ่เป ็นอิสระต่อกัน จึงแยก
คำนวณออกเป็น 2 แนว คือ   

1.  ในแนวระดับ  จะไม่มีแรงใดๆ
มากระทำขณะเคลื่อนที่ จึงทำให้
วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 
สมการที่เกี ่ยวข้องคือ      SX   =  
uxt  
2.     ในแนวดิ่ง  จะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำตลอดการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นสมการที่เก่ียวข้อง คือ 
 vy   =   uy  +  gt 

 Sy   = uy t  + 
2
1

 gt2 

 v2
y   =   u2

y  +  2gSy 

 

ux O 

A/ 

B/ 

C / C 

B 

A 

รูป 4. แสดงวัตถุตกในแนวดิ่ง และถูกดีดออกในแนวระดับ 

รูป 5. ปริมาณต่างๆ ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

  

  

 

 

X 

y 

 

X 

y 

เมื่อ SXคือ  การกระจัดในแนวระดับ   , Syคือ  การกระจัดในแนวดิ่ง 

uxคือ  ความเร็วต้นในแนวระดับ  ,  uyคือ  ความเร็วต้นในแนวระดับ 

vXคือ ความเร็วใดๆในแนวระดับ ,  vyคือ ความเร็วใดๆในแนวด่ิง 

        t   คือ  เวลาในการเคลื่อนที่     , คือ มุมที่ทำกับแนวระดับ  
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แบบฝึกหัด 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล ์

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

1 .การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในธรรมชาติภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลา เสมอไป
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................. ...............................................................

.................................................................... ............................................................................................ ............................

............................................................................................................................. ............................................................... 

 

2. ปล่อยบั้งไฟขึ้นไปในอากาศจากพ้ืนดิน โดยทำมุม 45 องศากับแนวระดับ บั้งไฟลอยอยาในอากาศ นาน 120 วินาที 
จึงตกถึงพ้ืนดิน จงหาว่าบั้งไฟขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใดและถ้าบั้งไฟไปตกที่ระยะ 2400 เมตร จากจุดขว้าง 
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รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 
รหัสวิชา ว 31202 

เฉลยแบบฝึกหัด 
เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ

โพรเจกไทล ์

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

1 .การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในธรรมชาติภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งพาราโบลา เสมอไป
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก โดยไม่มีแรงต้านของอากาศ วัตถุจะเคลื่อนที่ เป็นแนว
โค้งพาราโบลา แต่ในธรรมชาติมีแรงต้านของอากาศกระท าต่อวัตถุด้วย จึงมีแนวการเคลื่อนที่แบโค้ง แต่ไม่โค้ง
พาราโบลา 

2. ปล่อยบั้งไฟขึ้นไปในอากาศจากพ้ืนดิน โดยทำมุม 45 องศากับแนวระดับ บั้งไฟลอยอยาในอากาศ นาน 120 วินาที 
จึงตกถึงพ้ืนดิน จงหาว่าบั้งไฟขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใดและถ้าบั้งไฟไปตกที่ระยะ 2400เมตร จากจุดขว้าง 

ตอบ 

  ∆x   =  ux t     

  90    =  ux (120)        

    Ux  =   2400 /120                                         

          =   20 m/s        

     u    =        ux / cos 45                  =       20 / cos 45                                                     

  พิจารณาในแนวดิ่ง        

  Uy  =  u sin 45                                          

          =  20 sin 45 / cos 45         

     Uy =   20 m/s                                    

   V2 =   u2   +  2ay∆y                  

          = (20)2  + 2 (-9.8) ∆y       

   ∆y    = 400/ 19.6                                          

           = 20.4 m   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 



ชื่อหน่วย Festival   รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(อ31101)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี4  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2565 

เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟ เวลา2ชั่วโมงครูผู้สอน นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา    

1.สาระการเรียนรู ้
อ่านออกเสียงเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี การจับใจความสำคัญ  การสรุปความ การวิเคราะห์ความการ

ตีความ การใช้ skimming/scanning/guessing/context clueประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น  การให้เหตุผล
และการยกตัวอย่าง และนำเสนอเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต 1.1ม.4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน   
ต 1.3 ม.4-6/2พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ตามความสนใจ 
ต 1.3 ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม 
และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
ต 3.1ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

คำศัพท์เก่ียวกับประเพณีท้องถิ่น “บุญบั้งไฟ” การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. อ่านออกเสียงบทความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
    2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
    3. มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร    
   2. ความสามารถในการคิด   
   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ครทูี่สอนทุกคนร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแนวทางการวัดและการประเมินผลแก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
ขั้นนำ  
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประเพณีอีสานที่นักเรียนรู้จัก 

T: What are famous festivals we celebrate in Isaan region?   
S: Songkran festival, Bun bung fai festival, candle festival etc. 

 - ครูเปิดวิดีโอเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรให้นักเรียนดู 
 - หลังจากท่ีนักเรียนดูเสร็จครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวิดีโอดังกล่าวเช่น 
  T: What is the video about? 



  S: Bun bung fai. 
  T: Where dose it take place? 
  S: Yasotorn province. 
 - ครูบอกนักเรียนว่าเรื่องที่เราจะเรียนคือประเพณีบุญบั้งไฟ 

ขั้นสอน 
- นักเรียนดูวิดีโออีกรอบ รอบนี้นักเรียนจะจดจำคำศัพท์ที่ปรากฏในวิดีโอให้ได้มากที่สุด 
-นักเรียนบอกคำศัพท์ แล้วครูเขียนคำศัพท์บนหน้ากระดาน ครูเขียนคำศัพท์เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีนักเรียน

บอก 
- นักเรียนออกเสียงและอภิปรายเกี่ยวกับคำศัพท์แต่ละตัวไปพร้อมๆกับครู 
- ครูแจกบทความเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟให้นักเรียน 
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 6 คน  
- นักเรียนศึกษาบทความในส่วนที่ได้รับมอบหมาย จดคำศัพท์ที่ไม่รู้อย่างน้อย 10 คำ เพ่ือนำเสนอให้เพ่ือนใน

ห้องทราบ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอบทความของกลุ่มของตนหน้าชั้นเรียนเรียงตามลำดับ 
- นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟในใบงานที่ครูแจกให้ 
ขั้นสรุป 
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
- ก่อนออกจากห้องเรียน นักเรียนจะทำกิจกรรม Visa to exit โดยนักเรียนจะต้องบอกคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ใน

คาบเรียนถึงจะออกจากห้องเรียนได้ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
- นักเรียนทำใบงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค์/ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อ่านออกเสียง
บทความได้ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

2. จับใจความสำคัญจาก
เรื่องท่ีอ่านและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่านได้ 

ตรวจใบงาน ใบงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

3. ความมุ่งม่ันในการ
ทำงาน 

สังเกตุ แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
  ผ่านเกณฑ์ 

 
9. แหล่งการเรียนรู้/สื่อ 
1. ใบความรู ้
2. คลิปวิดีโอประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QR Code    
Clip VDO แสดงการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 Active Learning ระดับสถานศึกษา 
ที่สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC:LS 

โรงเรียนโนนเทพ 

 
 

 


