นางสาวศิริลกั ษณ์ ชื่นอารมณ์
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนบ้ านห้ วยมงคล ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
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คานา
ชุดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ 5L เรื่ อง ปริ มาณทางกายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 1
เรื่ อง ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ปริ ม าณทางกายภาพ ประกอบด้ว ย ความหมายของปริ ม าณทางกายภาพ
ปริ ม าณที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเคลื่ อ นที่ ปริ ม าณสเกลาร์ แ ละปริ ม าณเวกเตอร์ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เป็ นการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดยครู เป็ นผูส้ นับสนุนผูเ้ รี ยน
ในการเรี ยนรู ้ และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความเข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง
ถู กต้อง และยังปลู ก ฝั งคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สร้างเจตคติ
ที่ดีตอ่ การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ผู ้จ ัด ท าขอขอบคุ ณ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค าปรึ กษาแนะน าในการปรั บ ปรุ ง
ตรวจสอบและแก้ไข จนได้ชุดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ หวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่า ชุ ด การเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ 5L เรื่ อง ปริ ม าณทางกายภาพ รายวิช า
วิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จะเป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยน ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ตลอดจนผูส้ นใจในการนาไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิภาพต่อไป

ศิริลกั ษณ์ ชื่นอารมณ์
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คาชี้แจงสาหรับครู
ชุดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประกอบด้วยชุดการเรี ยนรู ้จานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 ความรู ้เกี่ยวกับปริ มาณทางกายภาพ
ชุดที่ 2 แรง
ชุดที่ 3 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ชุดที่ 4 ระยะทางและการกระจัด
ชุดที่ 5 ความเร็ วและอัตราเร็ ว
ซึ่งประกอบด้วย จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหาความรู้
ชุดกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดความรู ้
ความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เห็นความก้าวหน้าของตนเองอย่างเป็ น
ระบบ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจและตั้งใจเรี ยนมากขึ้น
เมื่อครู ผ้ สู อนได้ นาชุ ดการเรี ยนรู้ ไปใช้ ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนแต่ละคน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ 5L
ควบคู่กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. หลังจากสอนเนื้อหาแล้วให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในชุ ดการเรี ยนรู ้เพื่อประเมิน
ความรู้
4. ครู สังเกตและให้คาแนะนาขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หลังจากนักเรี ยนเรี ยนจบเล่มแล้ว เพื่อประเมิน
ผลการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
6. ใช้เป็ นสื่ อการสอนสาหรับครู
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
ชุดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ จัดทาขึ้นเพื่อให้นกั เรี ยนใช้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ เป็ นการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรูจ้ ากการตั้งคาถาม ก่อนศึกษารายละเอียดควร
อ่านคาชี้แจงการใช้และปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดต่อไปนี้ อย่างเคร่ งครัด
1. ศึกษาสาระการเรี ยนรู้และจุดประสงค์เรี ยนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ในชุดการเรี ยนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ 5L ชุดที่ 1 เรื่ อง ความรูเ้ กีย่ วกับ
ปริ มาณทางกายภาพ จ านวน 10 ข้อ และตรวจค าตอบในเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนในส่ วนของ
ภาคผนวก
3. ศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจ เมื่อศึกษาเนื้ อหาเข้าใจและจบแล้วให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
ที่กาหนดให้ทุกกิจกรรม โดยมีกิจกรรมอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น L1 การตั้งประเด็นคาถาม/สมมติ ฐาน (Learning to Question) เป็ นการฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์
ขั้น L2 การสื บ ค้น ความรู ้ จากแหล่ งเรี ยนรู ้ แ ละสารสนเทศ (Learning to Search)
เป็ นการฝึ กแสวงหาความรู ้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต หรื อจากการปฏิบตั ิทดลอง เป็ นต้น
ขั้น L3 การสรุ ป องค์ค วามรู้ (Learning to Construct) เป็ นการฝึ กน าความรู้ แ ละ
สารสนเทศหรื อข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปเป็ นองค์
ความรู้
ขั้น L4 การสื่ อสารและการนาเสนออย่างมีประสิ ทธิภาพ (Learning to Communicate)
เป็ นการฝึ กให้ความรู ้ทไี่ ด้มานาเสนอและสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ
ขั้น L5 การบริ การสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็ นการนาความรู้
สู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ในบริ บทรอบตัวและบริ บทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดย
จะนาองค์ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
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4. เมื่ อทากิ จกรรมเสร็ จแล้ว ตรวจคาตอบแต่ละกิ จกรรมจากเฉลยแต่ละกิ จกรรมใน
ส่ วนของภาคผนวก
5. ท าแบบทดสอบหลังเรี ยนในชุ ดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L ชุ ดที่ 1 เรื่ อง ความรู้
เกี่ยวกับปริ มาณทางกายภาพ จานวน 10 ข้อ และตรวจคาตอบในเฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนในส่ วน
ของภาคผนวก
6. สรุ ปผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน การตอบคาถามจากกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรี ยนในชุดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ 5L ชุ ดที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับ
ปริ มาณทางกายภาพ ลงในตารางบันทึกคะแนนในส่ วนของภาคผนวก เพื่อทราบผลการเรี ยนและการ
พัฒนา
7. การศึก ษาโดยใช้ชุดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ 5L ขอให้นักเรี ยนตั้งใจและสื บ เสาะ
หาความรู ้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย นักเรี ยนสามารถศึกษาได้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน เพื่อ
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเป็ นพื้นฐานในการเรี ยน
ระดับสู งต่อไป
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จุดประสงค์การเรียนรู้ / สาระการเรียนรู้
ชุดที่ 1 ความรู้เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. อธิบายความหมายของปริ มาณทางกายภาพ ปริ มาณสเกลาร์และปริ มาณเวกเตอร์ได้
2. เขียนสัญลักษณ์ของปริ มาณเวกเตอร์ได้
ด้ านทักษะกระบวนการ (P)
1. ตั้งคาถามเกี่ยวกับปริ มาณทางกายภาพได้
2. บันทึกความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษาด้วยตนเองได้
3. นาเสนอและอภิปรายผลจากการศึกษาด้วยตนเองได้
ด้ านคุณลักษณะ (A)
1. มีการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตวิทยาศาสตร์
2. มีความสนใจ ใฝ่ รู ้ ความมุ่งมัน่ ความรับผิดชอบ
3. การร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของปริ มาณทางกายภาพ
2. ปริ มาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
3. ปริ มาณสเกลาร์และปริ มาณเวกเตอร์
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว แล้ วทาเครื่องหมายกากบาท ( x )
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ปริ มาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียวหมายถึงปริ มาณในข้อใด
ก. ปริ มาณเอสไอ
ข. ปริ มาณเวกเตอร์
ค. ปริ มาณสเกลาร์
ง. ปริ มาณทางฟิ สิ กส์
2. ปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทางหมายถึงปริ มาณในข้อใด
ก. ปริ มาณเอสไอ
ข. ปริ มาณเวกเตอร์
ค. ปริ มาณสเกลาร์
ง. ปริ มาณทางฟิ สิ กส์
3. ข้อใดจัดเป็ นปริ มาณสเกลาร์ ท้ งั หมด
ก. มวล ระยะทาง เวลา
ข. มวล เวลา การกระจัด
ค. เวลา อุณหภูมิ ความเร็ ว
ง. แรง ความเร็ ว การกระจัด
4. ข้อใดจัดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ท้ งั หมด
ก. มวล ระยะทาง เวลา
ข. มวล เวลา การกระจัด
ค. เวลา อุณหภูมิ ความเร็ ว
ง. แรง ความเร็ ว การกระจัด
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
5. ข้อใดใช้ปริ มาณสเกลาร์ได้ถูกต้อง
ก. มะละกอมีมวล 2 กิโลกรัม
ข. วัตถุมีความเร็ ว 0.5 เมตรต่อวินาที
ค. รถยนต์วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง
ง. นักเรี ยนเดินมาโรงเรี ยนเป็ นเส้นตรง
6. ข้อใดใช้ปริ มาณเวกเตอร์ได้ถูกต้อง
ก. มะละกอมีมวล 2 กิโลกรัม
ข. วัตถุมีความเร็ ว 0.5 เมตรต่อวินาที
ค. รถยนต์วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง
ง. นักเรี ยนเดินมาโรงเรี ยนเป็ นเส้นตรง
7. ปริ มาณที่ใช้วดั มวลของวัตถุคือข้อใด
ก. นิวตัน
ข. มวล
ค. เมตร
ง. กิโลกรัม
8. โมล เป็ นหน่วยที่ใช้วดั ปริ มาณใด
ก. มวล
ข. เวลา
ค. ปริ มาณสาร
ง. ความเข้มของแสง
9. ข้อใดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ท้ งั หมด
ก. ความเร็ ว การกระจัด
ข. ระยะทาง อัตราเร็ ว
ค. ความเร่ ง มวล
ง. น้ าหนัก เวลา
10. ข้อใดเป็ นปริ มาณสเกลาร์
ก. การกระจัด
ข. ความเร็ ว
ค. อัตราเร็ ว
ง. ความเร่ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
โรงเรียนบ้ านห้ วยมงคล ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ - สกุล .............................................................................เลขที.่ ..........ชั้ น...............................
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท ( x ) ลงในกระดาษคาตอบ

ข้ อ

ก

ทดสอบก่ อนเรียน
ข
ค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนเต็ม
10

คะแนนทีไ่ ด้

ง
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ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ คาถาม (Learning to Question)

กิจกรรมที่ 1.1
คาชี้แจง ให้ นักเรียนตั้งคาถามจากภาพและข้ อความต่ อไปนี้ จานวน 5 ข้ อ (10 คะแนน)

แรง

ปริมาณสเกลาร์

ปริมาณทางกายภาพ

ปริมาณเวกเตอร์

การเคลือ่ นที่

ที่มา : http://www.google.co.th/แรงและการเคลื่อนที่ของแรง

1. .....................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
1. ความถูกต้อง

2. ลาดับเนื้อหา

3. การใช้ภาษา

4. ความสะอาด
เรี ยบร้อย

5. ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
ครบถ้วน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
มีสาระประโยชน์
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสมเข้าใจได้
ง่ายไม่วกวน
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
มีการตกแต่งสี สนั
สวยงาม
มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิดที่
หลากหลาย
แตกต่างอย่าง
โดดเด่น มีความ
กลมกลืนอย่าง
ลงตัว

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้องแต่
ไม่ชดั เจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม
สอดคล้อง ตรง
ประเด็น
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสม

2
ตอบคาถามได้
ถูกต้องบางส่ วน
แต่ไม่ชดั เจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม

1
ตอบคาถาม
ไม่ถกู ต้อง
ไม่ชดั เจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
แต่ไม่สอดคล้อง
เหมาะสม

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องตาม
อักขรวิธี

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
ตรงตามอักขรวิธี

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า

มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้
ไม่ชดั เจน

มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิดที่
หลากหลาย
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด

มีการประยุกต์
มีความคิด
ที่หลากหลาย

ไม่มีการ
ประยุกต์
ลอกแบบ
จากเพื่อน
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0–9

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

ใบความรู้
เรื่อง ความรู้เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
ปริมาณกายภาพ (Physical Quantity) คือ สิ่ งที่สามารถบอกค่าได้แน่นอน วัดและกาหนดค่า
ได้และใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็ นปริ มาณทางฟิ สิ กส์ที่ได้จากข้อมูลเชิ งปริ มาณ เช่น มวล แรง ความยาว
อุณหภูมิ เป็ นต้น
ในชี วิตประจาวันของเราต้องพบเห็นและเกี่ยวข้องกับปริ มาณทางกายภาพอยู่ตลอดเวลา เช่ น
ความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น การบอกปริ มาณเหล่านี้ จะมีหน่ วยวัด เพื่อแสดงชนิ ด
ของปริ มาณให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เช่น เชือกยาว 2 เมตร ขี่จกั รยานระยะทาง 200 เมตร ใช้เวลา
15 วินาที เป็ นต้น ปริ มาณทางกายภาพที่จะศึกษาในหน่วยการเรี ยนนี้ได้แก่ แรงและการเคลื่อนที่
แรง 1 นิวตัน (N) คือ แรงที่ทาให้มวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ ด้วยความเร่ ง 1 เมตร/วินาที2
ดังนั้น 1 นิวตัน = 1 กิโลกรัม- เมตร/วินาที2 หรื อ 1 N = 1 kg-m/s2
แรง (Force) หมายถึง สิ่ งที่สามารถทาให้วตั ถุที่อยูน่ ิ่ งเคลื่อนที่หรื อทาให้วตั ถุที่กาลังเคลื่อนที่
มีความเร็ วเพิ่มหรื อช้าลง หรื อเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้
การออกแรงทากิจกรรมต่างๆ นั้น เราจะสังเกตพบว่า การหิ้วกระเป๋ าจะออกแรงน้อยกว่าการผลัก
รถยนต์ให้เคลือ่ นทีห่ รื อการถือสมุด 1 เล่ม จะออกแรงน้อยกว่าการยกกองสมุด 20 เล่ม การใช้ความรู้สึก
บอกขนาดของแรง เป็ นการคาดคะเนความรู ้สึกของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน วิธีการง่ายๆ
ในการวัดขนาดของแรงที่กระทาต่อวัตถุกค็ ือ การใช้เครื่ องชัง่ สปริ งเกี่ยววัตถุไว้แล้วออกแรงดึงเครื่ องชัง่
สปริ งเข็มชี้บนสเกลของเครื่ องชัง่ จะบอกขนาดของแรง สาหรับหน่วยของแรงตามระบบเอสไอ (SI) คือ
นิวตัน (N)
แรงมีหน่ วยเป็ นนิ วตัน คาว่า นิ วตันได้มาจากชื่ อของนักวิทยาศาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยง
คือ เซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton พ.ศ. 2185 - 2270) เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องแรง
และการเคลื่อนที่ และได้ต้ งั กฎแห่งการเคลื่อนที่ ที่ยงั คงใช้กนั มาจนปั จจุบนั
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ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

น้าหนัก (Weight) หมายถึง แรงบนวัตถุอนั เนื่องมาจากความโน้มถ่วง ขนาดของน้ าหนักใน
ปริ มาณ สเกลาร์ มักเขียนแทนด้วย W แบบตัวเอน คือผลคูณของมวลของวัตถุ m กับขนาดของความเร่ ง
เนื่องจากความโน้มถ่วง g นัน่ คือ W = mg ถ้าหากพิจารณาน้ าหนักว่าเป็ นเวกเตอร์ จะเขียนแทนด้วย W แบบ
ตัวหนา หน่วยวัดของน้ าหนักใช้อย่างเดียวกันกับหน่วยวัดของแรง ซึ่งหน่วยเอสไอก็คอื นิวตัน ยกตัวอย่าง
วัตถุหนึ่ง มีมวลเท่ากับ 1 กิโลกรัม มีน้ าหนักประมาณ 9.8 นิวตันบนพืน้ ผิวโลก มีน้ าหนักประมาณหนึ่งใน
หกเท่า บนพืน้ ผิวดวงจันทร์ และมีน้ าหนักทีเ่ กือบจะเป็ นศูนย์ในห้วงอวกาศทีไ่ กลออกไป
ปริมาณทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเคลือ่ นที่
ในชีวติ ประจาวันของเราเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่ งปริ มาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนที่ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด ความเร็ ว และอัตราเร็ ว
ระยะทาง (distance) คือ ความยาวที่วดั ตามแนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจากตาแหน่งเริ่ มต้น
ไปยังตาแหน่งสุ ดท้าย ซึ่ งเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นเมตร (m)
การกระจัด (displacement) คือ ระยะทางที่วดั ได้ตามแนวตรงจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้าย
ของการเคลื่อนที่ เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ นเมตร (m) ตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่ งเดินจากบ้าน
ไปยังเสาไฟเป็ นระยะทาง 300 เมตร (a) เลี้ยวซ้ายเดินไปยังต้นไม้ 400 เมตร (b) เด็กคนนี้ เดินเป็ น
ระยะทาง 700 เมตร (a) + (b) ส่ วนการกระจัดจะวัดเป็ นเส้นตรงจากต้นไม้ไปยังบ้าน ซึ่ งจะเท่ากับ
500 เมตร (c) ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ความเร็ ว (velocity) เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ต้องระบุท้ งั ขนาดและทิศทางการเคลื่ อนที่ ซึ่ งเรา
สามารถคานวณความเร็ วของการเคลื่ อนที่ ของวัตถุ ได้จากอัตราส่ วนของระยะการกระจัดกับเวลา
ที่ใช้ไป
อัตราเร็ ว (speed) เราสามารถบอกอัตราเร็ วในการเคลื่ อนที่ของวัตถุ โดยวัดระยะทางที่วตั ถุ
เคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา ซึ่ งบอกเป็ นกิโลเมตรต่อชัว่ โมง หรื อเมตรต่อวินาที ดังนั้น อัตราเร็ วจึง
เป็ นปริ มาณสเกลาร์ โดยระบุขนาดแต่ไม่ระบุทิศทาง
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ปริมาณทางกายภาพ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ปริ มาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) หมายถึ ง ปริ มาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดี ยว ไม่มี
ทิศทาง เช่น ความยาว พื้นที่ ปริ มาตร มวล เวลา อุณหภูมิ ความหนาแน่น อัตราเร็ ว พลังงาน เป็ นต้น
ปริ มาณดังกล่าวหากมีการบอกเพียงขนาดก็มคี วามสมบูรณ์แล้ว เช่น เชือกเส้นนี้ยาว 10 เมตร วัตถุกอ้ นนี้
มีมวล 5 กรัม วันนี้อุณหภูมิสูงสุ ด 30 องศาเซลเซี ยส เป็ นต้น
2. ปริ มาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) หมายถึง ปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทาง เช่ น การ
กระจัด ความเร็ ว ความเร่ ง แรง น้ าหนัก เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น รถยนต์คนั หนึ่ งแล่นจากกรุ งเทพฯ
ไปอยุธยา ซึ่ งอยูท่ ิศทางเหนือของกรุ งเทพฯ ด้วยความเร็ ว 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จะเห็นได้วา่ แรงที่
กระทาต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว จัดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
ลักษณะทีส่ าคัญของปริมาณเวกเตอร์
สัญลักษณ์ของปริ มาณเวกเตอร์ การแสดงขนาดและทิศทางของปริ มาณเวกเตอร์จะใช้ลูกศรแทน
โดยขนาดของปริ มาณเวกเตอร์แทนด้วยความยาวของลูกศร และทิศทางของปริ มาณเวกเตอร์ แทนด้วย
ทิศของหัวลูกศร เช่น A โดย A อาจแทนแรง หรื อปริ มาณเวกเตอร์ อื่น ๆ นอกจากจะใช้สัญลักษณ์
ดังกล่าวแล้วการเขียนเวกเตอร์ ทาได้โดยใช้ลูกศรแทนทิศทาง ทาได้หลายแบบ เช่น
A

A

A

a

กาหนดให้เวกเตอร์ A มีขนาด 3 หน่วย ไปทิศตะวันออกเขียนได้ดงั นี้
A

หน่ วยวัดปริมาณ
ในสมัยก่ อนหน่ วยที่ ใช้สาหรั บวัด ปริ มาณต่าง ๆ มี หลายระบบ เช่ น ระบบอังกฤษ ระบบ
เมตริ กและระบบของไทย ทาให้ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นปั จจุบนั หลาย ๆ ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วยได้ใช้หน่ วยสากลที่เรี ยกว่า ระบบหน่ วยระหว่ างชาติ (The International System
of Unit) เรี ยกย่อว่า ระบบเอสไอ (SI Units)
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

ตัวอย่ างหน่ วยวัดปริมาณและสั ญลักษณ์
ปริมาณ
พื้นที่
ปริ มาตร
อุณหภูมิ
ความยาว
มวล
เวลา
กระแสไฟฟ้ า
ปริ มาณสาร
ความเข้มของการส่ องแสง
ความเร็ ว
ความเร่ ง
แรง
งาน พลังงาน
กาลัง
ความดัน
ความถี่

หน่ วยวัด
ตารางเมตร
ลูกบาศก์เมตร
องศาเซลเซียส
เมตร
กิโลกรัม
วินาที
แอมแปร์
โมล
แคนเดลา
เมตรต่อวินาที
เมตรต่อวินาที2
นิวตัน
จูล
วัตต์
พาสคาล
เฮิรตซ์

สั ญลักษณ์
m2
m3
0
c
m
kg
s
A
mol
cd
m/s
m/s2
N
J
W
Pa
Hz
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ คาถาม (Learning to Question)

กิจกรรมที่ 1.2
คาชี้แจง ให้ นักเรียนศึกษา เรื่ อง ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ แล้ วบันทึกผลการศึกษา
ให้ ถูกต้ องสมบูรณ์ (10 คะแนน)
1. เรื่องทีศ่ ึกษา
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. สาระสาคัญ / หัวข้ อ ทีศ่ ึกษา
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. คาศัพท์ / นิยาม ทีพ่ บ
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. เวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
1. ความถูกต้อง

2. ลาดับเนื้อหา

3. การใช้ภาษา

4. ความสะอาด
เรี ยบร้อย

5. ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
ครบถ้วนทุกข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
มีสาระประโยชน์
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสมเข้าใจ
ได้ง่ายไม่วกวน
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
มีการตกแต่งสี สนั
สวยงาม
มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิดที่
หลากหลาย
แตกต่างอย่าง
โดดเด่น มีความ
กลมกลืนอย่าง
ลงตัว

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้องแต่ไม่
ชัดเจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสม

2
ตอบคาถามได้
ถูกต้องบางส่ วน
แต่ไม่ชดั เจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม

1
ตอบคาถาม
ไม่ถกู ต้อง
ไม่ชดั เจน
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้แต่ไม่
สอดคล้อง
เหมาะสม

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องตาม
อักขรวิธี

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
ตรงตามอักขรวิธี

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า

มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้
ไม่ชดั เจน

มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิดที่
หลากหลาย
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด

มีการประยุกต์
มีความคิด
ที่หลากหลาย

ไม่มีการ
ประยุกต์
ลอกแบบ
จากเพื่อน
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0–9

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื บค้ น (Learning to Search)

กิจกรรมที่ 2.1
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเติมข้ อความลงในแผนผังต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์ (10 คะแนน)

ปริมาณ
การเคลือ่ นที่ของวัตถุ

แรง
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน

รายการประเมิน
ความถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง 6 ข้อ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง 4-5 ข้อ

2
1
ตอบคาถามได้ ตอบคาถาม
ถูกต้อง 2-3 ข้อ ถูกต้อง 0-1 ข้อ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื บค้ น (Learning to Search)

กิจกรรมที่ 2.2
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนสั ญลักษณ์ แทนเวกเตอร์ และเขียนแผนภาพปริมาณสเกลาร์ และปริมาณ
เวกเตอร์ ให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. จงเขียนสั ญลักษณ์ของเวกเตอร์ ทกี่ าหนดให้ ต่อไปนี้
1) เวกเตอร์ มีขนาด 3 หน่ วย
ไปทางทิศตะวันออก
2) เวกเตอร์ มีขนาด 2 หน่ วย
ไปทางทิศใต้
3) เวกเตอร์ มีขนาด 4 หน่ วย
มีทศิ ทามุม 30 องศา กับแนวระดับ
2. จงเขียนแผนภาพหน่ วยของปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ ต่อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง

ปริมาณสเกลาร์

หน่ วยของ
ปริมาณ
ปริมาณเวกเตอร์
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
1. ความถูกต้อง

2. ลาดับเนื้อหา

3. การใช้ภาษา

4. ความสะอาด
เรี ยบร้อย

5. ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
9-10ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
มีสาระประโยชน์
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสมเข้าใจ
ได้ง่ายไม่วกวน
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
มีการตกแต่งสี สนั
สวยงาม
มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิด
ที่หลากหลาย
แตกต่างอย่าง
โดดเด่น มีความ
กลมกลืนอย่าง
ลงตัว

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
7-8 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสม

2
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
5-6 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม

1
ตอบคาถาม
ถูกต้อง 0-4 ข้อ

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องตาม
อักขรวิธี

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
ตรงตามอักขรวิธี

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า

มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้
ไม่ชดั เจน

มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิด
ที่หลากหลาย
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด

มีการประยุกต์
มีความคิด
ที่หลากหลาย

ไม่มีการ
ประยุกต์
ลอกแบบ
จากเพื่อน

มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้แต่ไม่
สอดคล้อง
เหมาะสม

21

ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0–9

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ ข้อสรุป (Learning to Construct)

กิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง ให้ นักเรียนตอบคาถามต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ องและสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด (10 คะแนน)
1. ปริมาณทางกายภาพ หมายถึง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. ปริมาณสเกลาร์ หมายถึง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. ยกตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์ มา 3 ชนิด
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. ยกตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์ มา 3 ชนิด
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
1. ความถูกต้อง

2. ลาดับเนื้อหา

3. การใช้ภาษา

4. ความสะอาด
เรี ยบร้อย

5. ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
ครบถ้วน 5 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
มีสาระประโยชน์
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสมเข้าใจ
ได้ง่ายไม่วกวน
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
มีการตกแต่งสี สนั
สวยงาม
มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิด
ที่หลากหลาย
แตกต่างอย่าง
โดดเด่น มีความ
กลมกลืนอย่าง
ลงตัว

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
4 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม
สอดคล้อง
ตรงประเด็น
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
เหมาะสม

2
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
2-3 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม

1
ตอบคาถาม
ถูกต้อง 0-1 ข้อ

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องตาม
อักขรวิธี

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
ตรงตามอักขรวิธี

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า

มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้
ไม่ชดั เจน

มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิด
ที่หลากหลาย
แตกต่าง มีความ
กลมกลืนบางจุด

มีการประยุกต์
มีความคิด
ที่หลากหลาย

ไม่มีการ
ประยุกต์
ลอกแบบ
จากเพื่อน

มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้แต่
ไม่สอดคล้อง
เหมาะสม
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0–9

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื่ อสาร (Learning to Communicate)

กิจกรรมที่ 4
คาชี้แจง ให้ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการนาผลของการทากิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3 มานาเสนอ
อภิปรายร่ วมกัน แล้ วบันทึกผลการอภิปรายลงในกรอบด้ านล่ างนีใ้ ห้ สมบูรณ์ (10 คะแนน)

1. ปริมาณสเกลาร์
คือ...........................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

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

3. ปริมาณทางกายภาพ
คือ.....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

4. ระบบเอสไอ (SI)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
1. ความถูกต้อง

2. ลาดับเนื้อหา

3. การใช้ภาษา

4. ความสะอาด
เรี ยบร้อย

5. ความคิด
วิเคราะห์/
ความคิด
สร้างสรรค์

ระดับคุณภาพ
4
3
ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน 4 ข้อ ถูกต้องชัดเจน
3 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้เหมาะสม เนื้อหาได้
สอดคล้อง
เหมาะสม
ตรงประเด็น
สอดคล้อง
มีสาระประโยชน์ ตรงประเด็น
ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง ใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธี
เหมาะสมเข้าใจ
เหมาะสม
ได้ง่ายไม่วกวน
สะอาดเรี ยบร้อย
สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
ขีดเส้นใต้ ชัดเจน
มีการตกแต่งสี สนั
สวยงาม
มีการประยุกต์
มีการประยุกต์
ให้ทนั เหตุการณ์
ให้ทนั เหตุการณ์
มีความคิด
มีความคิด
ที่หลากหลาย
ที่หลากหลาย
แตกต่างอย่าง
แตกต่าง มีความ
โดดเด่น มีความ
กลมกลืนบางจุด
กลมกลืนอย่าง
ลงตัว

2
ตอบคาถามได้
ถูกต้องชัดเจน
2 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้
เหมาะสม

1
ตอบคาถาม
ถูกต้องชัดเจน
0-1 ข้อ
มีการเรี ยงลาดับ
เนื้อหาได้แต่ไม่
สอดคล้อง
เหมาะสม

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องตาม
อักขรวิธี

ใช้ภาษาได้
ถูกต้องแต่ไม่
ตรงตามอักขรวิธี

สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่มีรอยขีดฆ่า

มีรอยขีดฆ่า
มีการขีดเส้นคัน่
ขีดเส้นใต้
ไม่ชดั เจน

มีการประยุกต์
มีความคิด
ที่หลากหลาย

ไม่มีการ
ประยุกต์
ลอกแบบ
จากเพื่อน
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =
เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
18 – 20
14 – 17
10 – 13
0–9

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การบริการ (Learning to Serve)

กิจกรรมที่ 5
คาชี้แจง ให้ นักเรียนจาแนกปริมาณทางกายภาพที่กาหนดให้ โดยใส่ เครื่องหมาย  ในช่ องคาตอบ
ทีเ่ ลือก (10 คะแนน)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปริมาณทางฟิ สิ กส์
มวลสาร
แรง
เวลา
ความหนาแน่ น
ความเร็ว
พืน้ ที่
อุณหภูมิ
อัตราเร็ว
การกระจัด
ความเร่ ง

ปริมาณสเกลาร์ (A)

ปริมาณเวกเตอร์ (B)
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เกณฑ์ การประเมินใบงาน
รายการประเมิน
ความถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
4
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง 9-10 ข้อ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
4 คะแนน =
3 คะแนน =
2 คะแนน =
1 คะแนน =

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

3
ตอบคาถามได้
ถูกต้อง 7-8 ข้อ

2
1
ตอบคาถามได้ ตอบคาถาม
ถูกต้อง 5-6 ข้อ ถูกต้อง 0-4 ข้อ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว แล้ วทาเครื่องหมายกากบาท ( x )
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดใช้ปริ มาณสเกลาร์ได้ถูกต้อง
ก. วัตถุมีความเร็ ว 0.5 เมตรต่อวินาที
ข. นักเรี ยนเดินมาโรงเรี ยนเป็ นเส้นตรง
ค. มะละกอมีมวล 2 กิโลกรัม
ง. รถยนต์วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง
2. ข้อใดใช้ปริ มาณเวกเตอร์ได้ถูกต้อง
ก. รถยนต์วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง
ข. มะละกอมีมวล 2 กิโลกรัม
ค. วัตถุมีความเร็ ว 0.5 เมตรต่อวินาที
ง. นักเรี ยนเดินมาโรงเรี ยนเป็ นเส้นตรง
3. ปริ มาณที่ใช้วดั มวลของวัตถุคือข้อใด
ก. กิโลกรัม
ข. นิวตัน
ค. มวล
ง. เมตร
4. โมล เป็ นหน่วยที่ใช้วดั ปริ มาณใด
ก. ความเข้มของแสง
ข. ปริ มาณสาร
ค. มวล
ง. เวลา

32

ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

5. ข้อใดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ท้ งั หมด
ก. ความเร่ ง มวล
ข. น้ าหนัก เวลา
ค. ระยะทาง อัตราเร็ ว
ง. ความเร็ ว การกระจัด
6. ข้อใดเป็ นปริ มาณสเกลาร์
ก. การกระจัด
ข. ความเร็ ว
ค. อัตราเร็ ว
ง. ความเร่ ง
7. ปริ มาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียวหมายถึงปริ มาณในข้อใด
ก. ปริ มาณทางฟิ สิ กส์
ข. ปริ มาณเอสไอ
ค. ปริ มาณเวกเตอร์
ง. ปริ มาณสเกลาร์
8. ปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทางหมายถึงปริ มาณในข้อใด
ก. ปริ มาณเวกเตอร์
ข. ปริ มาณเอสไอ
ค. ปริ มาณสเกลาร์
ง. ปริ มาณทางฟิ สิ กส์
9. ข้อใดจัดเป็ นปริ มาณสเกลาร์ ท้ งั หมด
ก. มวล เวลา การกระจัด
ข. เวลา อุณหภูมิ ความเร็ ว
ค. มวล ระยะทาง เวลา
ง. แรง ความเร็ ว การกระจัด
10. ข้อใดจัดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ท้ งั หมด
ก. มวล ระยะทาง เวลา
ข. มวล เวลา การกระจัด
ค. เวลา อุณหภูมิ ความเร็ ว
ง. แรง ความเร็ ว การกระจัด
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
โรงเรียนบ้ านห้ วยมงคล ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ - สกุล .............................................................................เลขที.่ ..........ชั้ น...............................
คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมายกากบาท ( x ) ลงในกระดาษคาตอบ

ข้ อ

ก

ทดสอบก่ อนเรียน
ข
ค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คะแนนเต็ม
10

คะแนนทีไ่ ด้

ง
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ฝ่ ายวิชาการส านัก พิมพ์ภู มิบณ
ั ฑิ ต. 2551. คู่ มือ - เตรี ยมสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้ นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1.
กรุ งเทพฯ : หจก.สานักพิมพ์ภูมิบณั ฑิต.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ. 2550. วิทยาศาสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. กรุ งเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ.
ยุพา วรยศและคณะ. 2551. หนังสื อเรี ยนสาระการเรี ยนรู้ พืน้ ฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ช่ วงชั้นที่ 3. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์.
สมัญญา นกแก้ว และณัฐริ ก า ซื่ อมาก. 2555. ขยันก่ อ นสอบ วิทยาศาสตร์ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1.
กรุ งเทพฯ : แม็ค.

35

ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ คาถาม (Learning to Question)

แนวคาตอบ

กิจกรรมที่ 1.1
คาชี้แจง ให้ นักเรียนตั้งคาถามจากภาพและข้ อความต่ อไปนี้ จานวน 5 ข้ อ (10 คะแนน)

แรง

ปริมาณสเกลาร์

ปริมาณทางกายภาพ

ปริมาณเวกเตอร์

การเคลือ่ นที่

ที่มา : http://www.google.co.th/แรงและการเคลื่อนที่ของแรง

ปริ มาณทางกายภาพ คืออะไร
1. .....................................................................................................................................................
แรง มีความหมายอย่างไร
2. .....................................................................................................................................................
ปริ มาณสเกลาร์และปริ มาณเวกเตอร์ หมายงถึงอะไร
3. .....................................................................................................................................................
ภาพกิจกรรมที่ปรากฏมีความสัมพันธ์กบั แรงและการเคลื่อนที่อย่างไร
4. .....................................................................................................................................................
การเคลื่อนที่ทาให้เกิดผลอย่างไร
5. .....................................................................................................................................................
(คาตอบอยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ สู อน)
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ คาถาม (Learning to Question)

กิจกรรมที่ 1.2
คาชี้แจง ให้ นักเรียนศึกษา เรื่ อง ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ แล้ วบันทึกผลการศึกษา
ให้ ถูกต้ องสมบูรณ์ (10 คะแนน)
1. เรื่องทีศ่ ึกษา
เรื่ อง ปริ มาณทางกายภาพ
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2. สาระสาคัญ / หัวข้ อ ทีศ่ ึกษา
1. ปริ มาณทางกายภาพ 2. ปริ มาณสเกลาร์ 3. ปริ มาณเวกเตอร์
……………………………………………………………………………………………………..
4. หน่วยของการวัดปริ มาณ
……………………………………………………………………………………………………..
3. คาศัพท์ / นิยาม ทีพ่ บ
1. ปริ มาณกายภาพ (Physical Quantity)
2. ปริ มาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)
……………………………………………………………………………………………………..
3. ปริ มาณเวกเตอร์ (Vector Quantity)
……………………………………………………………………………………………………..
4. ระบบหน่วยระหว่างชาติ (The International System of Unit)
……………………………………………………………………………………………………..
4. เวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 20 นาที
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
มีความรู ้และเข้าใจปริ มาณทางกายภาพ ปริ มาณสเกลาร์ ปริ มาณเวกเตอร์ มากขึ้น
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื บค้ น (Learning to Search)

กิจกรรมที่ 2.1
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเติมข้ อความลงในแผนผังต่ อไปนีใ้ ห้ สมบูรณ์ (10 คะแนน)

ปริมาณ
การเคลือ่ นที่ของวัตถุ
ระยะทาง

อัตราเร็ว

ความเร็ว

การกระจัด

แรง

ปริมาณเวกเตอร์

มีขนาดและทิศทาง
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื บค้ น (Learning to Search)

กิจกรรมที่ 2.2
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนสั ญลักษณ์ แทนเวกเตอร์ และเขียนแผนภาพปริมาณสเกลาร์ และปริมาณ
เวกเตอร์ ให้ ถูกต้ อง (10 คะแนน)
1. จงเขียนสั ญลักษณ์ของเวกเตอร์ ทกี่ าหนดให้ ต่อไปนี้
1) เวกเตอร์ มีขนาด 3 หน่ วย
ไปทางทิศตะวันออก
N
2) เวกเตอร์ มีขนาด 2 หน่ วย
ไปทางทิศใต้

N

3) เวกเตอร์ มีขนาด 4 หน่ วย
มีทศิ ทามุม 30 องศา กับแนวระดับ

N

300

2. จงเขียนแผนภาพตัวอย่ างปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ ต่อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง
ความยาว
เวลา

ปริมาณสเกลาร์

ความหนาแน่ น
อุณหภูมิ

ปริมาณ
ปริมาณเวกเตอร์
ความเร่ ง

แรง
ความเร็ว
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ ข้อสรุป (Learning to Construct)

กิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง ให้ นักเรียนตอบคาถามต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ องและสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด (10 คะแนน)
1. ปริมาณทางกายภาพ หมายถึง
สิ่ งที่สามารถบอกค่าได้แน่นอน วัดและกาหนดค่าได้ เป็ นปริ มาณทางฟิ สิ กส์ที่ได้จาก
……………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น มวล แรง ความยาว เวลา อุณหภูมิ
……………………………………………………………………………………………………..
2. ปริมาณสเกลาร์ หมายถึง
ปริ มาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว ไม่มีทิศทาง เช่น ความยาว พื้นที่ มวล เวลา
……………………………………………………………………………………………………..
ปริ มาตร อุณหภูมิ อัตราเร็ ว ความหนาแน่น พลังงาน
……………………………………………………………………………………………………..
3. ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึง
ปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทาง เช่น การกระจัด ความเร็ ว ความเร่ ง แรง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. ยกตัวอย่างของปริมาณสเกลาร์ มา 3 ชนิด
มวล เวลา ปริ มาตร
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
5. ยกตัวอย่างของปริมาณเวกเตอร์ มา 3 ชนิด
การกระจัด ความเร็ ว ความเร่ ง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การสื่ อสาร (Learning to Communicate)

กิจกรรมที่ 4
คาชี้แจง ให้ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยการนาผลของการทากิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3 มานาเสนอ
อภิปรายร่ วมกัน แล้ วบันทึกผลการอภิปรายลงในกรอบด้ านล่ างนีใ้ ห้ สมบูรณ์ (10 คะแนน)

1. ปริมาณสเกลาร์
ปริ มาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว
คือ...........................................................
ไม่มีทศิ ทาง เช่นเชือกเส้นนี้ยาว 10 เมตร
................................................................
วัตถุกอ้ นนี้ มีมวล 5 กรัม วันนี้อุณหภูมิ
................................................................
สู งสุ ด 30 องศาเซลเซียส
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

2. ปริมาณเวกเตอร์
ปริ มาณที่มีท้ งั ขนาดและทิศทาง เช่ น
คือ...........................................................
การกระจัด ความเร็ ว ความเร่ ง แรง
................................................................
น้ า หนัก เป็ นต้น ตัว อย่า งเช่ น รถยนต์
................................................................
คันหนึ่งแล่นจากกรุ งเทพฯ ไปอยุธยา ซึ่ ง
................................................................
อยู่ ทิ ศ ทางเหนื อ ของกรุ งเทพฯ ด้ ว ย
................................................................
ความเร็ ว 80 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมง จะ
................................................................
เห็นได้วา่ แรงที่กระทาต่อวัตถุให้เคลื่อนที่
................................................................
ด้วยความเร็ ว จัดเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
................................................................

3. ปริมาณทางกายภาพ
สิ่ งที่สามารถบอกค่าได้แน่ นอน วัดและกาหนดค่าได้และใช้
คือ.....................................................................................................
กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็ นปริ มาณทางฟิ สิ กส์ ที่ได้จากข้อมูลเชิ งปริ มาณ
..........................................................................................................
เช่น มวล แรง ความยาว อุณหภูมิ
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

4. ระบบเอสไอ (SI)
ปริมาณ
พื้นที่
ปริ มาตร
อุณหภูมิ
ความยาว
มวล
เวลา
กระแสไฟฟ้ า
ปริ มาณสาร
ความเข้มของการส่ องแสง
ความเร็ ว
ความเร่ ง
แรง
งาน พลังงาน
กาลัง
ความดัน
ความถี่

หน่ วยวัด
ตารางเมตร
ลูกบาศก์เมตร
องศาเซลเซียส
เมตร
กิโลกรัม
วินาที
แอมแปร์
โมล
แคนเดลา
เมตรต่อวินาที
เมตรต่อวินาที2
นิวตัน
จูล
วัตต์
พาสคาล
เฮิรตซ์

สั ญลักษณ์
m2
m3
0
c
m
kg
s
A
mol
cd
m/s
m/s2
N
J
W
Pa
Hz
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

กิจกรรมเรียนรู้ สู่ การบริการ (Learning to Serve)

กิจกรรมที่ 5
คาชี้แจง ให้ นักเรียนจาแนกปริมาณทางกายภาพที่กาหนดให้ โดยใส่ เครื่องหมาย  ในช่ องคาตอบ
ทีเ่ ลือก (10 คะแนน)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปริมาณทางฟิ สิ กส์
มวลสาร
แรง
เวลา
ความหนาแน่ น
ความเร็ว
พืน้ ที่
อุณหภูมิ
อัตราเร็ว
การกระจัด
ความเร่ ง

ปริมาณสเกลาร์ (A)

ปริมาณเวกเตอร์ (B)
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
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ง
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ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ

ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ

ตารางบันทึกคะแนน
ชุ ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 5L เรื่อง ปริมาณทางกายภาพ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุ ดที่ 1 ความรู้ เกีย่ วกับปริมาณทางกายภาพ
โรงเรียนบ้ านห้ วยมงคล ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ - สกุล .............................................................................เลขที.่ ..........ชั้ น...............................
1. แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
10
หลังเรียน
10
ผลการพัฒนา
2. แบบฝึ กหัด
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.1
กิจกรรมที่ 1.2
กิจกรรมที่ 2.1
กิจกรรมที่ 2.2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
10
10
70

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

คะแนนทีไ่ ด้

หมายเหตุ

เฉลีย่
ร้ อยละ
(ลงชื่อ)..........................................................ผูบ้ นั ทึก
(........................................................)
หมายเหตุ ผลการพัฒนา หมายถึง คะแนนทดสอบหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยน
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