ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่
เล่มที่ 4
รอบรู้ความเร่ง
วิชา ฟิสิกส์พ้นื ฐาน ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4

นายวชิราชัย ตามะลี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิวทิ ยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คารับรอง
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชา ฟิสกิ ส์พ้ืนฐาน ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เป็นผลงานของนายวชิราชัย ตามะลี ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ขอชื่นชมในความวิรยิ ะอุตสาหะ ความเสียสละในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการคิด และจัดทานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนา
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ลงชื่อ
(นายสุวรรณ ตรีขัน)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวทิ ยา

คานา
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พืน้ ฐาน ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จัดทาขึน้ ตามแนวการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งครูผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลที่มคี วามสามารถในการตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม มีความฉลาดในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้จานวน 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง มาทาความรู้จักฟิสิกส์
เล่มที่ 2 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด
เล่มที่ 3 เรื่อง เรียนรู้ความเร็ว
เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง
เล่มที่ 5 เรื่อง โพรเจกไทล์ใกล้ตัว
เล่มที่ 6 เรื่อง แบบว่าวงกลม
เล่มที่ 7 เรื่อง สนุกกับซิมเปิลฮาร์มอนิก
ซึ่งชุดการเรียนรู้นีเ้ ป็นเล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ทุกชุด
จนสาเร็จ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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ก
คาแนะนาในการใช้ชุดการเรียนรู้สาหรับครู

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ฟิสกิ ส์พืน้ ฐาน ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จัดขึน้ ตามแนวการจัดสาระการเรียนรูก้ ลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เรื่อง การเคลื่อนที่ เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง ควรเตรียมความพร้อมและ
ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังต่อไปนี้
1. ครูต้องเตรียมวัสดุในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ชุดการเรียนรู้ตามจานวนนักเรียน
1.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรกิจกรรม
1.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
1.4 คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องฉายโปรเจกเตอร์
2. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในระหว่างการดาเนินการเรียนรู้
3. ครูให้คาแนะนาและเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

ข
คาแนะนาในการใช้ชุดการเรียนรู้สาหรับนักเรียน

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดการเรียนรู้ รายวิชา ฟิสกิ ส์พืน้ ฐาน ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จัดขึน้ ตามแนวการจัดสาระการเรียนรูก้ ลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 เรื่อง การเคลื่อนที่ เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้
1. ศึกษาผลการเรียนรู้ประจาชุดกิจกรรม
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรม
4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบคาตอบ
จากเฉลยบัตรกิจกรรม
5. ศึกษาบัตรเนือ้ หาแล้วทาแบบฝึกเสริมการเรียนรู้และตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 4 เรื่อง รอบรู้ความเร่ง
7. หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผสู้ อนได้ทันที

