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นานายวชิราชัยยวชิราชัย      ตามะลีตามะลี  

ต าแหน่ง  ครู ต าแหน่ง  ครู   วิทยฐานะวิทยฐานะ    ครูช านาญการครูช านาญการ  

   

   

   

โรงเรยีนโรงเรยีนนาแกสามัคคีนาแกสามัคคีวิทยา   อ าเภอวิทยา   อ าเภอนาแกนาแก    จังหวัดจังหวัดนครนครพนมพนม  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา  เขต เขต 2222  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน    



 

 

ค ารับรอง 

 
 

 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่  วิชา ฟิสกิส์พื้นฐาน  ว 31101  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4  

เป็นผลงานของนายวชิราชัย  ตามะลี  ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ส านักงานเขตพืน้ที่-

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

 ขอชื่นชมในความวิรยิะอุตสาหะ  ความเสียสละในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน

เป็นส าคัญ  ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการคิด  และจัดท านวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ในการศกึษา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างแท้จริง  ส่งผลใหก้ารพัฒนา 

ด้านการศกึษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

      

ลงช่ือ     

               (นายสุวรรณ   ตรขีัน) 

    ผูอ้ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 

 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่  วชิาฟิสิกส์พืน้ฐาน  ว31101  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4   

จัดท าขึน้ตามแนวการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวทิยาศาสตร ์ หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 ซึ่งครูผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ  โดยมุ่งให้ผู้เรยีนได้รับการพัฒนาความรู้  พัฒนาทักษะการคิด  เพื่อให้ผู้เรยีน

เป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในการตัดสินใจ  ในการแก้ปัญหา  รวมทั้งเป็นบุคคลที่มคีุณธรรม

จรยิธรรม  มีความฉลาดในการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และปรับใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  

 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้จ านวน 7 เล่ม ดังนี้ 

 เล่มที่  1  เรื่อง มาท าความรู้จักฟิสิกส์ 

เล่มที่  2  เรื่อง ระยะทางและการกระจัด 

เล่มที่  3  เรื่อง เรยีนรู้ความเร็ว 

เล่มที่  4  เรื่อง รอบรู้ความเร่ง 

 เล่มที่  5  เรื่อง โพรเจกไทล์ใกล้ตัว 

 เล่มที่  6  เรื่อง แบบว่าวงกลม 

 เล่มที่  7  เรื่อง สนุกกับซิมเปิลฮาร์มอนิก 
 

 ซึ่งชุดการเรียนรู้นีเ้ป็นเล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญ  ตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้

ความอนุเคราะหค์ าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ทุกชุด 

จนส าเร็จ  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

   

       วชริาชัย  ตามะลี 
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ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรียนรู้ส าหรับครู 

 

 

 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดการเรียนรู ้รายวิชา ฟิสกิส์พืน้ฐาน ว31101  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จัดขึน้ตามแนวการจัดสาระการเรียนรูก้ลุ่มวทิยาศาสตร์ หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 เรื่อง การเคลื่อนที่ เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง ควรเตรียมความพร้อมและ 

ปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังต่อไปนี้ 

1. ครูต้องเตรียมวัสดุในการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 

1.1  ชุดการเรียนรู้ตามจ านวนนักเรียน 

1.2  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม 

1.3  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน 

1.4  คอมพิวเตอร์พรอ้มเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง  

ในระหว่างการด าเนนิการเรียนรู้ 

3. ครูใหค้ าแนะน าและเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข 

 

ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรียนรู้ส าหรับนักเรยีน 

 

 

 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดการเรียนรู ้รายวิชา ฟิสกิส์พืน้ฐาน ว31101  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จัดขึน้ตามแนวการจัดสาระการเรียนรูก้ลุ่มวทิยาศาสตร์ หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551 เรื่อง การเคลื่อนที่ เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน 

ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ  ดังนี้ 

1. ศกึษาผลการเรียนรู้ประจ าชุดกิจกรรม 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรม 

4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบค าตอบ 

จากเฉลยบัตรกิจกรรม 

5. ศกึษาบัตรเนือ้หาแล้วท าแบบฝกึเสริมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

6. ท าแบบทดสอบหลังเรยีน เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง 

7. หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาครูผูส้อนได้ทันที 

 

 

 


