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  ชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ชุดท่ี 1 
เร่ือง ความรู้เก่ียวกับปริมาณทางกายภาพ ประกอบด้วย ความหมายของปริมาณทางกายภาพ 
ปริมาณท่ีเก่ียวข้องกับการเคล่ือนท่ี ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ จัดท าข้ึนเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน  รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริม
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนผูเ้รียน
ในการเรียนรู้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  และยงัปลูกฝังคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ท่ีดีให้แก่ผูเ้รียน  ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สร้างเจตคติ 
ท่ีดีต่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   
  ผู ้จ ัดท าขอขอบคุณผู้เ ก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุง  
ตรวจสอบและแกไ้ข  จนไดชุ้ดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ รายวิชา
วทิยาศาสตร์  ว21102  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  จะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัเรียน  ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ตลอดจนผูส้นใจในการน าไปพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
         ศิริลกัษณ์  ช่ืนอารมณ์ 
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 ชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ  รายวชิาวทิยาศาสตร์ ว21102  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ประกอบดว้ยชุดการเรียนรู้จ  านวน  5  ชุด  ดงัน้ี 
  ชุดท่ี  1  ความรู้เก่ียวกบัปริมาณทางกายภาพ 
  ชุดท่ี  2  แรง 
  ชุดท่ี  3  การเคล่ือนท่ีของวตัถุ 
  ชุดท่ี  4  ระยะทางและการกระจดั 
  ชุดท่ี  5  ความเร็วและอตัราเร็ว 
 ซ่ึงประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  เน้ือหาความรู้                                
ชุดกิจกรรม  แบบทดสอบหลงัเรียน  ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เกิดความรู้
ความเขา้ใจ  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  เห็นความกา้วหนา้ของตนเองอยา่งเป็น
ระบบ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน   
 
เมื่อครูผู้สอนได้น าชุดการเรียนรู้ไปใช้ควรปฏิบัติ  ดังนี ้
 1.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของนกัเรียนแต่ละคน 
 2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชชุ้ดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 5L   
  ควบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 3.  หลงัจากสอนเน้ือหาแลว้ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมในชุดการเรียนรู้เพื่อประเมิน 
  ความรู้  
 4.  ครูสังเกตและใหค้  าแนะน าขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม 
 5.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  หลงัจากนกัเรียนเรียนจบเล่มแลว้ เพื่อประเมิน
  ผลการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 6.  ใชเ้ป็นส่ือการสอนส าหรับครู 
 
  

ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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 ชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ  รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ  จดัท าข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนใชศึ้กษา
คน้ควา้หาความรู้  เป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการตั้งค  าถาม  ก่อนศึกษารายละเอียดควร
อ่านค าช้ีแจงการใชแ้ละปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด 
  1.  ศึกษาสาระการเรียนรู้และจุดประสงคเ์รียนรู้ 
  2.  ท  าแบบทดสอบก่อนเรียน  ในชุดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  5L  ชุดท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เก่ียวกบั
ปริมาณทางกายภาพ  จ  านวน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบในเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนในส่วนของ
ภาคผนวก 
  3.  ศึกษาเน้ือหาให้เขา้ใจ  เม่ือศึกษาเน้ือหาเขา้ใจและจบแลว้ให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรม
ท่ีก าหนดใหทุ้กกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมอยู ่ 5  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
    ขั้น  L1  การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนรู้จกัคิด สังเกต ตั้งขอ้สงสัย ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์
       ขั้น  L2  การสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) 
เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ขอ้มูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบติัทดลอง เป็นตน้ 
    ขั้น  L3  การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นการฝึกน าความรู้และ
สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์
ความรู้ 
    ขั้น  L4  การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) 
เป็นการฝึกใหค้วามรู้ท่ีไดม้าน าเสนอและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ 
    ขั้น  L5  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการน าความรู้ 
สู่การปฏิบติั ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในบริบทรอบตวัและบริบทโลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม โดย
จะน าองคค์วามรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 



              ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ                   ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ            3 

  4.  เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแล้ว  ตรวจค าตอบแต่ละกิจกรรมจากเฉลยแต่ละกิจกรรมใน
ส่วนของภาคผนวก 
  5.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนในชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5L  ชุดท่ี  1  เร่ือง  ความรู้
เก่ียวกบัปริมาณทางกายภาพ  จ  านวน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบในเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนในส่วน
ของภาคผนวก 
  6.  สรุปผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  การตอบค าถามจากกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม  และแบบทดสอบหลงัเรียนในชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5L   ชุดท่ี  1  เร่ือง  ความรู้เก่ียวกบั
ปริมาณทางกายภาพ  ลงในตารางบนัทึกคะแนนในส่วนของภาคผนวก  เพื่อทราบผลการเรียนและการ
พฒันา 
  7.  การศึกษาโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5L  ขอให้นักเรียนตั้งใจและสืบเสาะ      
หาความรู้เพิ่มเติมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  นกัเรียนสามารถศึกษาไดท้ั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อ
พฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  ส าหรับเป็นพื้นฐานในการเรียน
ระดบัสูงต่อไป 
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 ด้านความรู้ (K) 
 1. อธิบายความหมายของปริมาณทางกายภาพ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ได ้
  2. เขียนสัญลกัษณ์ของปริมาณเวกเตอร์ได ้
 ด้านทกัษะกระบวนการ  (P) 
 1. ตั้งค  าถามเก่ียวกบัปริมาณทางกายภาพได ้
 2. บนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาดว้ยตนเองได ้
 3. น าเสนอและอภิปรายผลจากการศึกษาดว้ยตนเองได ้
 ด้านคุณลกัษณะ  (A) 
  1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และจิตวทิยาศาสตร์ 
  2. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่ ความรับผดิชอบ 
  3. การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  4. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 
 
          
 1.  ความหมายของปริมาณทางกายภาพ 
 2.  ปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ี 
 3.  ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / สาระการเรียนรู้    

ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
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1.  ปริมาณท่ีมีแต่ขนาดเพียงอยา่งเดียวหมายถึงปริมาณในขอ้ใด 
 ก.  ปริมาณเอสไอ 
 ข.  ปริมาณเวกเตอร์ 
 ค.  ปริมาณสเกลาร์ 
 ง.  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2.  ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทางหมายถึงปริมาณในขอ้ใด 
 ก.  ปริมาณเอสไอ 
 ข.  ปริมาณเวกเตอร์ 
 ค.  ปริมาณสเกลาร์ 
 ง.  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
3.  ขอ้ใดจดัเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด 
 ก.  มวล  ระยะทาง  เวลา 
 ข.  มวล  เวลา  การกระจดั 
 ค.  เวลา  อุณหภูมิ  ความเร็ว 
 ง.  แรง  ความเร็ว  การกระจดั 
4.  ขอ้ใดจดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด 
 ก.  มวล  ระยะทาง  เวลา 
 ข.  มวล  เวลา  การกระจดั 
 ค.  เวลา  อุณหภูมิ  ความเร็ว 
 ง.  แรง  ความเร็ว  การกระจดั 
 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( x )  
     ลงในกระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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5.  ขอ้ใดใชป้ริมาณสเกลาร์ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  มะละกอมีมวล  2  กิโลกรัม 
 ข.  วตัถุมีความเร็ว  0.5  เมตรต่อวินาที 
 ค.  รถยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสูง 
 ง.  นกัเรียนเดินมาโรงเรียนเป็นเส้นตรง 
6.  ขอ้ใดใชป้ริมาณเวกเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  มะละกอมีมวล  2  กิโลกรัม 
 ข.  วตัถุมีความเร็ว  0.5  เมตรต่อวินาที 
 ค.  รถยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสูง 
 ง.  นกัเรียนเดินมาโรงเรียนเป็นเส้นตรง 
7.  ปริมาณท่ีใชว้ดัมวลของวตัถุคือขอ้ใด 
 ก.  นิวตนั 
 ข.  มวล 
 ค.  เมตร 
 ง.  กิโลกรัม 
8.  โมล  เป็นหน่วยท่ีใชว้ดัปริมาณใด 
 ก.  มวล 
 ข.  เวลา 
 ค.  ปริมาณสาร 
 ง.  ความเขม้ของแสง 
9.  ขอ้ใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด 
 ก.  ความเร็ว  การกระจดั 
 ข.  ระยะทาง  อตัราเร็ว 
  ค.  ความเร่ง  มวล 
 ง.  น ้าหนกั  เวลา 
10.  ขอ้ใดเป็นปริมาณสเกลาร์ 
 ก.  การกระจดั 
 ข.  ความเร็ว 
 ค.  อตัราเร็ว 
 ง.  ความเร่ง 
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โรงเรียนบ้านห้วยมงคล  ต าบลทบัใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 

ช่ือ - สกุล .............................................................................เลขที.่..........ช้ัน............................... 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( x )  ลงในกระดาษค าตอบ 

ข้อ 
ทดสอบก่อนเรียน 

ก ข ค ง 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด้ 

 10   

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตั้งค าถามจากภาพและข้อความต่อไปนี ้ จ านวน  5  ข้อ  (10  คะแนน) 

กจิกรรมที่  1.1 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ค าถาม  (Learning to Question)  

1.  ..................................................................................................................................................... 
 

2.  ..................................................................................................................................................... 
 

3.  ..................................................................................................................................................... 
 

4.  ..................................................................................................................................................... 
 

5.  ..................................................................................................................................................... 

ปริมาณทางกายภาพ ปริมาณสเกลาร์ 

การเคลือ่นที ่

แรง 

ปริมาณเวกเตอร์ 

(ค าตอบอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 

ท่ีมา  :  http://www.google.co.th/แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 
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เกณฑ์การประเมนิใบงาน 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความถกูตอ้ง ตอบค าถามได้

ถกูตอ้งชดัเจน
ครบถว้น 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งแต่ 
ไม่ชดัเจน 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งบางส่วน
แต่ไม่ชดัเจน 

ตอบค าถาม 
ไม่ถกูตอ้ง 
ไม่ชดัเจน 

2. ล  าดบัเน้ือหา มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดเ้หมาะสม 
สอดคลอ้ง 
ตรงประเดน็  
มีสาระประโยชน ์

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 
สอดคลอ้ง ตรง
ประเดน็ 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได ้ 
แต่ไม่สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสมเขา้ใจได้
ง่ายไม่วกวน 

ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสม 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ตรงตามอกัขรวิธี 

4. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน  
มีการตกแต่งสีสนั
สวยงาม 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
  

มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้
ไม่ชดัเจน 

5. ความคิด 
วิเคราะห์/ 
ความคิด  
สร้างสรรค ์

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิดท่ี
หลากหลาย  
แตกต่างอยา่ง 
โดดเด่น  มีความ
กลมกลืนอยา่ง 
ลงตวั 

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิดท่ี
หลากหลาย  
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด 

มีการประยกุต ์
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีการ
ประยกุต ์
ลอกแบบ 
จากเพ่ือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน         ระดบัคุณภาพ 
18 – 20     ดีมาก 
14 – 17     ดี 
10 – 13                                       พอใช ้
  0 – 9     ควรปรับปรุง  
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 ปริมาณกายภาพ  (Physical Quantity)  คือ  ส่ิงท่ีสามารถบอกค่าไดแ้น่นอน  วดัและก าหนดค่า
ไดแ้ละใชก้ฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิงปริมาณ  เช่น  มวล  แรง  ความยาว  
อุณหภูมิ  เป็นตน้ 
 ในชีวิตประจ าวนัของเราตอ้งพบเห็นและเก่ียวขอ้งกบัปริมาณทางกายภาพอยู่ตลอดเวลา  เช่น  
ความยาว  มวล  เวลา  กระแสไฟฟ้า  เป็นตน้  การบอกปริมาณเหล่าน้ีจะมีหน่วยวดั  เพื่อแสดงชนิด
ของปริมาณใหส้ามารถเขา้ใจไดต้รงกนั  เช่น  เชือกยาว  2  เมตร  ข่ีจกัรยานระยะทาง  200  เมตร  ใชเ้วลา  
15  วนิาที  เป็นตน้  ปริมาณทางกายภาพท่ีจะศึกษาในหน่วยการเรียนน้ีไดแ้ก่  แรงและการเคล่ือนท่ี 
 แรง  1  นิวตนั (N)   คือ  แรงท่ีท าใหม้วล 1  กิโลกรัม  เคล่ือนท่ี ดว้ยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2   
ดงันั้น  1  นิวตนั   =  1  กิโลกรัม- เมตร/วนิาที2  หรือ  1  N  =  1  kg-m/s2  
 แรง  (Force)  หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถท าให้วตัถุท่ีอยูน่ิ่งเคล่ือนท่ีหรือท าให้วตัถุท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี
มีความเร็วเพิ่มหรือชา้ลง  หรือเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้
        การออกแรงท ากิจกรรมต่างๆ  นั้น  เราจะสงัเกตพบวา่ การห้ิวกระเป๋าจะออกแรงนอ้ยกวา่การผลกั
รถยนตใ์หเ้คล่ือนท่ีหรือการถือสมุด  1  เล่ม   จะออกแรงนอ้ยกวา่การยกกองสมุด  20  เล่ม   การใชค้วามรู้สึก
บอกขนาดของแรง  เป็นการคาดคะเนความรู้สึกของแต่ละบุคคล  ซ่ึงไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั  วธีิการง่าย  ๆ 
ในการวดัขนาดของแรงท่ีกระท าต่อวตัถุกคื็อ   การใชเ้คร่ืองชัง่สปริงเก่ียววตัถุไวแ้ลว้ออกแรงดึงเคร่ืองชัง่
สปริงเขม็ช้ีบนสเกลของเคร่ืองชัง่จะบอกขนาดของแรง   ส าหรับหน่วยของแรงตามระบบเอสไอ (SI)  คือ    
นิวตนั (N) 
 
 

ใบความรู้ 

เร่ือง  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ   

 แรงมีหน่วยเป็นนิวตนั  ค  าว่า  นิวตนัได้มาจากช่ือของนกัวิทยาศาสตร์ผูมี้ช่ือเสียง  
คือ  เซอร์ไอแซค  นิวตนั  (Sir Isaac Newton พ.ศ. 2185 - 2270) เขาศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองแรง
และการเคล่ือนท่ี  และไดต้ั้งกฎแห่งการเคล่ือนท่ี  ท่ียงัคงใชก้นัมาจนปัจจุบนั   
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  น ้าหนัก  (Weight)  หมายถึง  แรงบนวตัถุอนัเน่ืองมาจากความโนม้ถ่วง  ขนาดของน ้ าหนกัใน
ปริมาณ สเกลาร์  มกัเขียนแทนดว้ย W แบบตวัเอน คือผลคูณของมวลของวตัถุ m กบัขนาดของความเร่ง
เน่ืองจากความโนม้ถ่วง  g  นัน่คือ W = mg  ถา้หากพจิารณาน ้ าหนกัวา่เป็นเวกเตอร์ จะเขียนแทนดว้ย W แบบ
ตวัหนา  หน่วยวดัของน ้ าหนกัใชอ้ยา่งเดียวกนักบัหน่วยวดัของแรง ซ่ึงหน่วยเอสไอกคื็อนิวตนั ยกตวัอยา่ง 
วตัถุหน่ึง   มีมวลเทา่กบั  1  กิโลกรัม มีน ้าหนกัประมาณ  9.8  นิวตนับนพืน้ผวิโลก  มีน ้ าหนกัประมาณหน่ึงใน
หกเทา่  บนพืน้ผวิดวงจนัทร์  และมีน ้าหนกัท่ีเกือบจะเป็นศนูยใ์นหว้งอวกาศท่ีไกลออกไป  
 
 ปริมาณทีเ่กีย่วข้องกบัการเคลือ่นที ่
 ในชีวติประจ าวนัของเราเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  ซ่ึงปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนท่ีไดแ้ก่  ระยะทาง  การกระจดั  ความเร็ว  และอตัราเร็ว 
 ระยะทาง  (distance)  คือ  ความยาวท่ีวดัตามแนวทางการเคล่ือนท่ีของวตัถุจากต าแหน่งเร่ิมตน้
ไปยงัต าแหน่งสุดทา้ย  ซ่ึงเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตร  (m) 
 การกระจัด  (displacement)  คือ  ระยะทางท่ีวดัไดต้ามแนวตรงจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย
ของการเคล่ือนท่ี  เป็นปริมาณเวกเตอร์  มีหน่วยเป็นเมตร  (m)  ตวัอยา่งเช่น  เด็กคนหน่ึงเดินจากบา้น
ไปยงัเสาไฟเป็นระยะทาง  300 เมตร (a)  เล้ียวซ้ายเดินไปยงัตน้ไม ้ 400  เมตร  (b)  เด็กคนน้ีเดินเป็น
ระยะทาง  700  เมตร  (a) + (b)  ส่วนการกระจดัจะวดัเป็นเส้นตรงจากตน้ไมไ้ปยงับา้น  ซ่ึงจะเท่ากบั  
500  เมตร  (c)  ในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 ความเร็ว  (velocity)  เป็นปริมาณเวกเตอร์  ตอ้งระบุทั้งขนาดและทิศทางการเคล่ือนท่ี  ซ่ึงเรา
สามารถค านวณความเร็วของการเคล่ือนท่ีของวตัถุได้จากอตัราส่วนของระยะการกระจดักบัเวลา       
ท่ีใชไ้ป 
 อัตราเร็ว  (speed)  เราสามารถบอกอตัราเร็วในการเคล่ือนท่ีของวตัถุโดยวดัระยะทางท่ีวตัถุ
เคล่ือนท่ีไดใ้น  1  หน่วยเวลา  ซ่ึงบอกเป็นกิโลเมตรต่อชัว่โมง  หรือเมตรต่อวนิาที  ดงันั้น  อตัราเร็วจึง
เป็นปริมาณสเกลาร์โดยระบุขนาดแต่ไม่ระบุทิศทาง 
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A


A


A A A a 

 ปริมาณทางกายภาพ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
 1.  ปริมาณสเกลาร์  (Scalar  Quantity)  หมายถึง  ปริมาณท่ีมีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว  ไม่มี
ทิศทาง  เช่น  ความยาว  พื้นท่ี  ปริมาตร  มวล  เวลา  อุณหภมิู  ความหนาแน่น  อตัราเร็ว  พลงังาน  เป็นตน้  
ปริมาณดงักล่าวหากมีการบอกเพยีงขนาดกมี็ความสมบรูณ์แลว้  เช่น  เชือกเส้นน้ียาว  10  เมตร  วตัถุกอ้นน้ี   
มีมวล  5  กรัม  วนัน้ีอุณหภูมิสูงสุด  30  องศาเซลเซียส  เป็นตน้ 
 2.  ปริมาณเวกเตอร์  (Vector Quantity)  หมายถึง  ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง  เช่น  การ
กระจดั  ความเร็ว  ความเร่ง  แรง  น ้ าหนกั  เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น  รถยนตค์นัหน่ึงแล่นจากกรุงเทพฯ 
ไปอยธุยา  ซ่ึงอยูทิ่ศทางเหนือของกรุงเทพฯ  ดว้ยความเร็ว  80  กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จะเห็นไดว้า่แรงท่ี
กระท าต่อวตัถุใหเ้คล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว  จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ 
 
 ลกัษณะทีส่ าคัญของปริมาณเวกเตอร์ 

 สัญลกัษณ์ของปริมาณเวกเตอร์  การแสดงขนาดและทิศทางของปริมาณเวกเตอร์จะใชลู้กศรแทน  
โดยขนาดของปริมาณเวกเตอร์แทนดว้ยความยาวของลูกศร  และทิศทางของปริมาณเวกเตอร์แทนดว้ย
ทิศของหวัลูกศร  เช่น      โดย      อาจแทนแรง  หรือปริมาณเวกเตอร์อ่ืน ๆ นอกจากจะใชส้ัญลกัษณ์
ดงักล่าวแลว้การเขียนเวกเตอร์ท าไดโ้ดยใชลู้กศรแทนทิศทาง  ท าไดห้ลายแบบ  เช่น  
 
 
 
 
 ก าหนดใหเ้วกเตอร์  A  มีขนาด  3  หน่วย  ไปทิศตะวนัออกเขียนไดด้งัน้ี 
 
 
 หน่วยวดัปริมาณ   
 ในสมยัก่อนหน่วยท่ีใช้ส าหรับวดัปริมาณต่าง ๆ  มีหลายระบบ  เช่น  ระบบองักฤษ  ระบบ
เมตริกและระบบของไทย  ท าให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ดงันั้นปัจจุบนัหลาย ๆ ประเทศ  รวมทั้ง
ประเทศไทยดว้ยไดใ้ช้หน่วยสากลท่ีเรียกว่า  ระบบหน่วยระหว่างชาติ  (The International System 
of Unit)  เรียกยอ่วา่  ระบบเอสไอ (SI  Units)   

A 
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ตัวอย่างหน่วยวดัปริมาณและสัญลกัษณ์ 

ปริมาณ หน่วยวดั สัญลกัษณ์ 

พื้นท่ี ตารางเมตร m2 
ปริมาตร ลูกบาศกเ์มตร m3 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 0c 

ความยาว เมตร m 
มวล กิโลกรัม kg 
เวลา วนิาที s 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A 
ปริมาณสาร โมล mol 

ความเขม้ของการส่องแสง แคนเดลา cd 

ความเร็ว เมตรต่อวนิาที m/s 
ความเร่ง เมตรต่อวนิาที2 m/s2 
แรง นิวตนั N 

งาน  พลงังาน จูล J 

ก าลงั วตัต ์ W 
ความดนั พาสคาล Pa 
ความถ่ี เฮิรตซ์ Hz 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนศึกษา เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ  แล้วบันทกึผลการศึกษา  
     ให้ถูกต้องสมบูรณ์  (10  คะแนน) 

1.  เร่ืองทีศึ่กษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. สาระส าคัญ / หัวข้อ ทีศึ่กษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ค าศัพท์ / นิยาม  ทีพ่บ 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. เวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 

กจิกรรมที่  1.2 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ค าถาม  (Learning to Question)  
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รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความถกูตอ้ง ตอบค าถามได้

ถกูตอ้งชดัเจน
ครบถว้นทุกขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ชดัเจน 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งบางส่วน
แต่ไม่ชดัเจน 

ตอบค าถาม 
ไม่ถกูตอ้ง   
ไม่ชดัเจน 

2. ล  าดบัเน้ือหา มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดเ้หมาะสม 
สอดคลอ้ง 
ตรงประเดน็ 
มีสาระประโยชน ์

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 
สอดคลอ้ง  
ตรงประเดน็ 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดแ้ต่ไม่
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสมเขา้ใจ 
ไดง่้ายไม่วกวน 

ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสม 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ตรงตามอกัขรวิธี 

4. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน  
มีการตกแต่งสีสนั
สวยงาม 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
  

มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้
ไม่ชดัเจน 

5. ความคิด 
วิเคราะห์/ 
ความคิด  
สร้างสรรค ์

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิดท่ี
หลากหลาย  
แตกต่างอยา่ง 
โดดเด่น  มีความ
กลมกลืนอยา่ง 
ลงตวั 

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิดท่ี
หลากหลาย  
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด 

มีการประยกุต ์
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีการ
ประยกุต ์
ลอกแบบ 
จากเพ่ือน 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน         ระดบัคุณภาพ 
18 – 20     ดีมาก 
14 – 17     ดี 
10 – 13                                       พอใช ้
  0 – 9     ควรปรับปรุง  
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมข้อความลงในแผนผงัต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์  (10  คะแนน) 

กจิกรรมที่  2.1 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การสืบค้น  (Learning to Search)  

ปริมาณ 
การเคลือ่นที่ของวตัถุ 

แรง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ความถูกตอ้ง ตอบค าถามได้

ถูกตอ้ง 6 ขอ้ 
ตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 4-5 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 2-3 ขอ้ 

ตอบค าถาม
ถูกตอ้ง 0-1 ขอ้ 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนสัญลกัษณ์แทนเวกเตอร์  และเขียนแผนภาพปริมาณสเกลาร์และปริมาณ 
      เวกเตอร์ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 

1.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของเวกเตอร์ทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้
 
 1)  เวกเตอร์   มีขนาด  3  หน่วย   
       ไปทางทศิตะวนัออก 
 
 2)  เวกเตอร์   มีขนาด  2  หน่วย   
       ไปทางทศิใต้ 
 
 3)  เวกเตอร์  มีขนาด  4  หน่วย   
       มีทศิท ามุม  30  องศา  กบัแนวระดับ 
 
2.  จงเขียนแผนภาพหน่วยของปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

ปริมาณสเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์ 

ปริมาณ 
หน่วยของ 

กจิกรรมที่  2.2 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การสืบค้น  (Learning to Search)  
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รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความถกูตอ้ง ตอบค าถามได้

ถกูตอ้งชดัเจน 
9-10ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
7-8 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
5-6 ขอ้ 

ตอบค าถาม
ถกูตอ้ง  0-4 ขอ้ 

2. ล  าดบัเน้ือหา มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดเ้หมาะสม 
สอดคลอ้ง 
ตรงประเดน็ 
มีสาระประโยชน ์

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 
สอดคลอ้ง  
ตรงประเดน็ 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดแ้ต่ไม่
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสมเขา้ใจ 
ไดง่้ายไม่วกวน 

ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสม 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ตรงตามอกัขรวิธี 

4. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน  
มีการตกแต่งสีสนั
สวยงาม 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
  

มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้
ไม่ชดัเจน 

5. ความคิด 
วิเคราะห์/ 
ความคิด  
สร้างสรรค ์

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่างอยา่ง 
โดดเด่น  มีความ
กลมกลืนอยา่ง 
ลงตวั 

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด 

มีการประยกุต ์
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีการ
ประยกุต ์
ลอกแบบ 
จากเพ่ือน 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน         ระดบัคุณภาพ 
18 – 20     ดีมาก 
14 – 17     ดี 
10 – 13                                       พอใช ้
  0 – 9     ควรปรับปรุง  
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1.  ปริมาณทางกายภาพ  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  ปริมาณสเกลาร์  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  ปริมาณเวกเตอร์  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.  ยกตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์มา  3  ชนิด 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  ยกตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์มา  3  ชนิด 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 

กจิกรรมที่  3 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด  (10  คะแนน) 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ข้อสรุป  (Learning to Construct)  
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รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความถกูตอ้ง ตอบค าถามได้

ถกูตอ้งชดัเจน
ครบถว้น 5 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
4 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
2-3 ขอ้ 

ตอบค าถาม
ถกูตอ้ง  0-1  ขอ้ 

2. ล  าดบัเน้ือหา มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดเ้หมาะสม 
สอดคลอ้ง 
ตรงประเดน็ 
มีสาระประโยชน ์

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 
สอดคลอ้ง  
ตรงประเดน็ 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดแ้ต่ 
ไม่สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสมเขา้ใจ 
ไดง่้ายไม่วกวน 

ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสม 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ตรงตามอกัขรวิธี 

4. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน  
มีการตกแต่งสีสนั
สวยงาม 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
  

มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้
ไม่ชดัเจน 

5. ความคิด 
วิเคราะห์/ 
ความคิด  
สร้างสรรค ์

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่างอยา่ง 
โดดเด่น  มีความ
กลมกลืนอยา่ง 
ลงตวั 

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด 

มีการประยกุต ์
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีการ
ประยกุต ์
ลอกแบบ 
จากเพ่ือน 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน         ระดบัคุณภาพ 
18 – 20     ดีมาก 
14 – 17     ดี 
10 – 13                                       พอใช ้
  0 – 9     ควรปรับปรุง  
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1. ปริมาณสเกลาร์ 
คือ........................................................... 
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

กจิกรรมที่  4 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการน าผลของการท ากจิกรรมที ่1 , 2 และ 3 มาน าเสนอ   
       อภิปรายร่วมกนั  แล้วบันทกึผลการอภิปรายลงในกรอบด้านล่างนีใ้ห้สมบูรณ์  (10  คะแนน) 

2. ปริมาณเวกเตอร์ 
คือ........................................................... 
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

3. ปริมาณทางกายภาพ 
คือ..................................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การส่ือสาร  (Learning to Communicate)  
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4. ระบบเอสไอ (SI) 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 



              ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ                   ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ            28 

รายการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
1. ความถกูตอ้ง ตอบค าถามได้

ถกูตอ้งชดัเจน 4 ขอ้ 
ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
3 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถกูตอ้งชดัเจน 
2 ขอ้ 

ตอบค าถาม
ถกูตอ้งชดัเจน 
0-1  ขอ้ 

2. ล  าดบัเน้ือหา มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดเ้หมาะสม 
สอดคลอ้ง 
ตรงประเดน็ 
มีสาระประโยชน ์

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 
สอดคลอ้ง  
ตรงประเดน็ 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาได้
เหมาะสม 

มีการเรียงล าดบั
เน้ือหาไดแ้ต่ไม่
สอดคลอ้ง
เหมาะสม 

3. การใชภ้าษา ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสมเขา้ใจ 
ไดง่้ายไม่วกวน 

ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้ง
ตามอกัขรวิธี 
เหมาะสม 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งตาม
อกัขรวิธี 

ใชภ้าษาได้
ถกูตอ้งแต่ไม่
ตรงตามอกัขรวิธี 

4. ความสะอาด 
    เรียบร้อย 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน  
มีการตกแต่งสีสนั
สวยงาม 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้ชดัเจน 

สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีรอยขีดฆ่า 
  

มีรอยขีดฆ่า 
มีการขีดเสน้คัน่  
ขีดเสน้ใต ้
ไม่ชดัเจน 

5. ความคิด 
วิเคราะห์/ 
ความคิด  
สร้างสรรค ์

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่างอยา่ง 
โดดเด่น  มีความ
กลมกลืนอยา่ง 
ลงตวั 

มีการประยกุต ์
ใหท้นัเหตุการณ์ 
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย  
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด 

มีการประยกุต ์
มีความคิด 
ท่ีหลากหลาย 

ไม่มีการ
ประยกุต ์
ลอกแบบ 
จากเพ่ือน 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน         ระดบัคุณภาพ 
18 – 20     ดีมาก 
14 – 17     ดี 
10 – 13                                       พอใช ้
  0 – 9     ควรปรับปรุง  
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กจิกรรมที่  5 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจ าแนกปริมาณทางกายภาพที่ก าหนดให้โดยใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องค าตอบ 
     ทีเ่ลอืก  (10  คะแนน) 

ข้อ  ปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์  (A)   ปริมาณเวกเตอร์  (B)  

1   มวลสาร     

2  แรง     

3  เวลา     

4  ความหนาแน่น     

5  ความเร็ว     

6  พืน้ที ่     

7  อุณหภูมิ     

8  อตัราเร็ว     

9  การกระจัด     

10  ความเร่ง     

กจิกรรมเรียนรู้สู่การบริการ  (Learning to Serve)  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 4  คะแนน = ดีมาก 
 3  คะแนน = ดี 
 2  คะแนน = พอใช ้
 1  คะแนน = ควรปรับปรุง 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
ความถูกตอ้ง ตอบค าถามได้

ถูกตอ้ง 9-10 ขอ้ 
ตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 7-8 ขอ้ 

ตอบค าถามได้
ถูกตอ้ง 5-6 ขอ้ 

ตอบค าถาม
ถูกตอ้ง 0-4 ขอ้ 

เกณฑ์การประเมนิใบงาน 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว  แล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( x )  
     ลงในกระดาษค าตอบ 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

1.  ขอ้ใดใชป้ริมาณสเกลาร์ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  วตัถุมีความเร็ว  0.5  เมตรต่อวินาที 
 ข.  นกัเรียนเดินมาโรงเรียนเป็นเส้นตรง 
 ค.  มะละกอมีมวล  2  กิโลกรัม 
 ง.  รถยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสูง 
2.  ขอ้ใดใชป้ริมาณเวกเตอร์ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  รถยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสูง 
 ข.  มะละกอมีมวล  2  กิโลกรัม 
 ค.  วตัถุมีความเร็ว  0.5  เมตรต่อวินาที 
 ง.  นกัเรียนเดินมาโรงเรียนเป็นเส้นตรง 
3.  ปริมาณท่ีใชว้ดัมวลของวตัถุคือขอ้ใด 
 ก.  กิโลกรัม 
 ข.  นิวตนั 
 ค.  มวล 
 ง.  เมตร 
4.  โมล  เป็นหน่วยท่ีใชว้ดัปริมาณใด 
 ก.  ความเขม้ของแสง 
 ข.  ปริมาณสาร 
 ค.  มวล 
 ง.  เวลา 
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5.  ขอ้ใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด 
  ก.  ความเร่ง  มวล 
 ข.  น ้าหนกั  เวลา 
 ค.  ระยะทาง  อตัราเร็ว 
 ง.  ความเร็ว  การกระจดั 
6.  ขอ้ใดเป็นปริมาณสเกลาร์ 
 ก.  การกระจดั 
 ข.  ความเร็ว 
 ค.  อตัราเร็ว 
 ง.  ความเร่ง 
7.  ปริมาณท่ีมีแต่ขนาดเพียงอยา่งเดียวหมายถึงปริมาณในขอ้ใด 
  ก.  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
 ข.  ปริมาณเอสไอ 
 ค.  ปริมาณเวกเตอร์ 
 ง.  ปริมาณสเกลาร์ 
8.  ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทางหมายถึงปริมาณในขอ้ใด 
 ก.  ปริมาณเวกเตอร์ 
 ข.  ปริมาณเอสไอ 
 ค.  ปริมาณสเกลาร์ 
 ง.  ปริมาณทางฟิสิกส์ 
9.  ขอ้ใดจดัเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด 
 ก.  มวล  เวลา  การกระจดั 
 ข.  เวลา  อุณหภูมิ  ความเร็ว 
 ค.  มวล  ระยะทาง  เวลา 
 ง.  แรง  ความเร็ว  การกระจดั 
10.  ขอ้ใดจดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด 
 ก.  มวล  ระยะทาง  เวลา 
 ข.  มวล  เวลา  การกระจดั 
 ค.  เวลา  อุณหภูมิ  ความเร็ว 
 ง.  แรง  ความเร็ว  การกระจดั 
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โรงเรียนบ้านห้วยมงคล  ต าบลทบัใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 

ช่ือ - สกุล .............................................................................เลขที.่..........ช้ัน............................... 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท  ( x )  ลงในกระดาษค าตอบ 

ข้อ 
ทดสอบก่อนเรียน 

ก ข ค ง 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด้ 

 10   

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 
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1.  ค 
2.  ข 
3.  ก 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ข 
7.  ง 
8.  ค 
9.  ก 
10.  ค 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 
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1.  ..................................................................................................................................................... 
 

2.  ..................................................................................................................................................... 
 

3.  ..................................................................................................................................................... 
 

4.  ..................................................................................................................................................... 
 

5.  ..................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตั้งค าถามจากภาพและข้อความต่อไปนี ้ จ านวน  5  ข้อ  (10  คะแนน) 

ปริมาณทางกายภาพ ปริมาณสเกลาร์ 

การเคลือ่นที ่

แรง 

ปริมาณเวกเตอร์ 

ปริมาณทางกายภาพ  คืออะไร 
 

แรง  มีความหมายอยา่งไร 
 

ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  หมายงถึงอะไร 
 

ภาพกิจกรรมท่ีปรากฏมีความสัมพนัธ์กบัแรงและการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
 

การเคล่ือนท่ีท าใหเ้กิดผลอยา่งไร 

แนวค าตอบ 

กจิกรรมที่  1.1 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ค าถาม  (Learning to Question)  

(ค าตอบอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 

ท่ีมา  :  http://www.google.co.th/แรงและการเคล่ือนท่ีของแรง 
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1.  เร่ืองทีศึ่กษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. สาระส าคัญ / หัวข้อ ทีศึ่กษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ค าศัพท์ / นิยาม  ทีพ่บ 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. เวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนศึกษา เร่ือง ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ  แล้วบันทกึผลการศึกษา       
                ให้ถูกต้องสมบูรณ์  (10  คะแนน) 

 เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

 1.  ปริมาณทางกายภาพ 2.  ปริมาณสเกลาร์    3.  ปริมาณเวกเตอร์  
 4.  หน่วยของการวดัปริมาณ 

 1.  ปริมาณกายภาพ  (Physical Quantity)  2.  ปริมาณสเกลาร์  (Scalar  Quantity)   
 3.  ปริมาณเวกเตอร์  (Vector Quantity)   
 4.  ระบบหน่วยระหวา่งชาติ  (The International System of Unit)   

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา  20  นาที 

 มีความรู้และเขา้ใจปริมาณทางกายภาพ  ปริมาณสเกลาร์  ปริมาณเวกเตอร์  มากข้ึน 

แนวค าตอบ 

กจิกรรมที่  1.2 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ค าถาม  (Learning to Question)  
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเติมข้อความลงในแผนผงัต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์  (10  คะแนน) 

ปริมาณ 
การเคลือ่นที่ของวตัถุ 

แรง 

ระยะทาง 

การกระจัด 

อตัราเร็ว 

ความเร็ว 

ปริมาณเวกเตอร์ มีขนาดและทิศทาง 

กจิกรรมที่  2.1 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การสืบค้น  (Learning to Search)  แนวค าตอบ 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนสัญลกัษณ์แทนเวกเตอร์  และเขียนแผนภาพปริมาณสเกลาร์และปริมาณ 
      เวกเตอร์ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 

1.  จงเขียนสัญลกัษณ์ของเวกเตอร์ทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้
 1)  เวกเตอร์   มีขนาด  3  หน่วย   
       ไปทางทศิตะวนัออก 
 
 

 2)  เวกเตอร์   มีขนาด  2  หน่วย   
       ไปทางทศิใต้ 
 
 

 3)  เวกเตอร์  มีขนาด  4  หน่วย   
       มีทศิท ามุม  30  องศา  กบัแนวระดับ 
 
2.  จงเขียนแผนภาพตัวอย่างปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 

ปริมาณ 

ปริมาณสเกลาร์ 

ปริมาณเวกเตอร์ 

ความยาว 

เวลา 

ความหนาแน่น 

อุณหภูมิ 

แรง 

ความเร็ว 
ความเร่ง 

N 

N 

N 
300 

กจิกรรมที่  2.2 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การสืบค้น  (Learning to Search)  แนวค าตอบ 
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1.  ปริมาณทางกายภาพ  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  ปริมาณสเกลาร์  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  ปริมาณเวกเตอร์  หมายถึง 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.  ยกตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์มา  3  ชนิด 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.  ยกตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์มา  3  ชนิด 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………….. 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด  (10  คะแนน) 

 ส่ิงท่ีสามารถบอกค่าไดแ้น่นอน  วดัและก าหนดค่าได ้ เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีไดจ้าก
ขอ้มูลเชิงปริมาณ  เช่น  มวล  แรง  ความยาว  เวลา  อุณหภูมิ 

 ปริมาณท่ีมีแต่ขนาดเพียงอยา่งเดียว  ไม่มีทิศทาง  เช่น  ความยาว  พื้นท่ี  มวล  เวลา  
ปริมาตร  อุณหภูมิ  อตัราเร็ว  ความหนาแน่น  พลงังาน 

 ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง  เช่น  การกระจดั  ความเร็ว  ความเร่ง  แรง 

 มวล  เวลา  ปริมาตร 

 การกระจดั  ความเร็ว  ความเร่ง 

กจิกรรมที่  3 

กจิกรรมเรียนรู้สู่ข้อสรุป  (Learning to Construct)  แนวค าตอบ 
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1. ปริมาณสเกลาร์ 
คือ........................................................... 
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการน าผลของการท ากจิกรรมที ่1 , 2 และ 3 มาน าเสนอ   
       อภิปรายร่วมกนั  แล้วบันทกึผลการอภิปรายลงในกรอบด้านล่างนีใ้ห้สมบูรณ์  (10 คะแนน) 

2. ปริมาณเวกเตอร์ 
คือ........................................................... 
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

3. ปริมาณทางกายภาพ 
คือ..................................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

      ปริมาณท่ีมีแต่ขนาดเพียงอยา่งเดียว  
ไม่มีทิศทาง  เช่นเชือกเส้นน้ียาว  10  เมตร  
วตัถุกอ้นน้ี   มีมวล  5  กรัม  วนัน้ีอุณหภูมิ
สูงสุด  30  องศาเซลเซียส 

      ปริมาณท่ีมีทั้งขนาดและทิศทาง  เช่น  
การกระจัด  ความเร็ว  ความเร่ง  แรง  
น ้ าหนัก  เป็นต้น  ตวัอย่างเช่น  รถยนต์
คนัหน่ึงแล่นจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยา  ซ่ึง
อยู่ ทิศทางเหนือของกรุง เทพฯ  ด้วย
ความเร็ว  80  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จะ
เห็นไดว้า่แรงท่ีกระท าต่อวตัถุให้เคล่ือนท่ี
ดว้ยความเร็ว  จดัเป็นปริมาณเวกเตอร์ 

      ส่ิงท่ีสามารถบอกค่าไดแ้น่นอน  วดัและก าหนดค่าไดแ้ละใช้
กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิงปริมาณ  
เช่น  มวล  แรง  ความยาว  อุณหภูมิ 

กจิกรรมที่  4 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การส่ือสาร  (Learning to Communicate)  แนวค าตอบ 
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4. ระบบเอสไอ (SI) 

ปริมาณ หน่วยวดั สัญลกัษณ์ 

พื้นท่ี ตารางเมตร m2 
ปริมาตร ลูกบาศกเ์มตร m3 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 0c 
ความยาว เมตร m 
มวล กิโลกรัม kg 
เวลา วนิาที s 

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A 
ปริมาณสาร โมล mol 

ความเขม้ของการส่องแสง แคนเดลา cd 

ความเร็ว เมตรต่อวนิาที m/s 
ความเร่ง เมตรต่อวนิาที2 m/s2 
แรง นิวตนั N 

งาน  พลงังาน จูล J 

ก าลงั วตัต ์ W 
ความดนั พาสคาล Pa 

ความถ่ี เฮิรตซ์ Hz 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจ าแนกปริมาณทางกายภาพที่ก าหนดให้โดยใส่เคร่ืองหมาย    ในช่องค าตอบ 
     ทีเ่ลอืก  (10  คะแนน) 

ข้อ  ปริมาณทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์  (A)   ปริมาณเวกเตอร์  (B)  

1   มวลสาร     

2  แรง     

3  เวลา     

4  ความหนาแน่น     

5  ความเร็ว     

6  พืน้ที ่     

7  อุณหภูมิ     

8  อตัราเร็ว      

9  การกระจัด     

10  ความเร่ง     

กจิกรรมที่  5 

กจิกรรมเรียนรู้สู่การบริการ  (Learning to Serve)  แนวค าตอบ 
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1.  ค 
2.  ค 
3.  ก 
4.  ข 
5.  ง 
6.  ค 
7.  ง 
8.  ก 
9.  ค 
10.  ง 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 
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โรงเรียนบ้านห้วยมงคล  ต าบลทบัใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 

ช่ือ - สกุล .............................................................................เลขที.่..........ช้ัน............................... 
 

1.  แบบทดสอบ 
 
 
 

 
2.  แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       (ลงช่ือ)..........................................................ผูบ้นัทึก 
        (........................................................) 
   หมายเหตุ ผลการพฒันา  หมายถึง  คะแนนทดสอบหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน 

 แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้  หมายเหตุ  

 ก่อนเรียน  10     

 หลงัเรียน  10     

 ผลการพฒันา     

ตารางบันทึกคะแนน 
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5L  เร่ือง  ปริมาณทางกายภาพ 

รายวชิาวทิยาศาสตร์  ว21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ชุดที ่ 1  ความรู้เกีย่วกบัปริมาณทางกายภาพ 

กจิกรรม คะแนนเต็ม  คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ  

กจิกรรมที ่ 1.1 10     

กจิกรรมที ่ 1.2 10   

กจิกรรมที ่ 2.1 10   

กจิกรรมที ่ 2.2 10     

กจิกรรมที ่ 3 10     

กจิกรรมที ่ 4 10   

กจิกรรมที ่ 5 10     

 รวม 70     

   เฉลีย่     

   ร้อยละ     


