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   ค ำแนะน ำส ำหรับครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อปฏบัิติในกำรใช้ชุดกำรสอน 
 ชุดการสอน  เร่ือง ของไหล  รายวชิาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
โดยใชว้ธีิการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  บรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  ครูผูส้อน  ควรด าเนินการดงัน้ี 
 

1.  ขั้นเตรียมก่อนสอน 
1.1  ศึกษาค าช้ีแจงในการใชชุ้ดการสอนใหเ้ขา้ใจก่อนอยา่งละเอียด 

รอบคอบ 
      1.2  ตรวจดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดการสอนวา่มีครบตามท่ีระบุไวห้รือไม่  
อยูใ่นสภาพใชไ้ดห้รือไม่ 

  1.3  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้ท่ีจะสอนและ
ขั้นตอนต่าง  ๆ ในแผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจชดัเจนเสียก่อน 
        1.4  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้หเ้ป็นไปตามล าดบัการใชก่้อนหลงั 
  1.5 แบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  กลุ่มละ 7-8  คน  โดยใหส้มาชิกในกลุ่ม
ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดบัสูง  ปานกลาง  และต ่า คละกนั  และจดัแบ่ง
หนา้ท่ีและบทบาทของแต่ละคน  ดงัน้ี 
  หวัหนา้  ท าหนา้ท่ี ควบคุมการท างานของสมาชิกในกลุ่ม 
  รองหวัหนา้ ท าหนา้ท่ี ท างานแทนหวัหนา้เม่ือหวัหนา้ไม่สามารถ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
  เลขานุการ ท าหนา้ท่ี บนัทึกขอ้มูล  ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 
  สมาชิก  ท าหนา้ท่ี เสนอความคิดเห็นอยา่งหลากหลายจากขอ้มูล 
     ท่ีไดรั้บ 
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2.  ขั้นสอน 
       2.1  ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทราบ 
  2.2  จดักลุ่มตามท่ีเตรียมไว ้
  2.3  ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2.3.1  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  และลกัษณะการท างานร่วมกนั 
 2.3.2  แจกส่ือการสอนใหน้กัเรียน  
 2.3.3  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม  เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงขอ้สรุปของกลุ่ม  เช่น การอภิปราย  ซกัถาม  เสนอแนะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั
และกนั 
                            2.3.4  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาใหน้กัเรียนขณะท ากิจกรรม 
 2.3.5  ตรวจสอบการท างานของนกัเรียน  
 2.3.6  สรุปบทเรียนร่วมกบันกัเรียน 

3.  ขั้นหลงัสอน 
  3.1  ตรวจบตัรบนัทึกกิจกรรม 
  3.2  ตรวจบตัรค าตอบ 
  3.3  ตรวจแบบทดสอบ 
  3.4  บนัทึกผลการใหค้ะแนน 

3.5  เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรใหน้กัเรียนได ้
ร่วมตรวจสอบและเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย  เพื่อสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 
  
 



 4 

 ในการเรียนดว้ยการใชชุ้ดการสอน  จ  าเป็นจะตอ้งจดัสภาพหอ้งเรียน ใหเ้หมาะสม เพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  การจดัหอ้งเรียนอาจจดัเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 7 - 8  คน  
 จ  านวน  6  กลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัและเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเป็นทีม  

(อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

 

กำรจดัห้องเรียน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

กระดำนหน้ำช้ัน 

โต๊
ะค

รู 
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ในกำรเรียนด้วยชุดกำรสอน  นักเรียนควรปฏบิัติดังนี ้
 
1.  อ่านค าช้ีแจงและค าแนะน าส าหรับนกัเรียนใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือศึกษาชุดการสอน 
2.  นกัเรียนรับแบบบนัทึกกิจกรรมประจ าชุดการสอน  คนละ 1 ชุดท่ีครูผูส้อน 
3.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน 
4.  นกัเรียนศึกษาชุดการสอนตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นบตัรค าสั่ง  
5.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน   เพื่อดูความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัเรียนหลงัจาก 
     ท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุ้ดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
6. แจง้คะแนนท่ีท าไดจ้ากบตัรกิจกรรม / แบบทดสอบหลงัเรียน  ใหเ้ลขานุการกลุ่ม     
    บนัทึกลงในแบบบนัทึกคะแนน 
7.  หลงัจากท ากิจกรรมการสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหน้กัเรียนเกบ็ ส่ือการเรียนการสอน 

        ใส่ซองใหเ้รียบร้อย 
8. ในการท ากิจกรรมตามชุดการสอน  ขอใหน้กัเรียนท าดว้ยความตั้งใจ  ใหค้วาม ร่วมมือ    
    และมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองใหม้ากท่ีสุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนท าบตัรกิจกรรมและ 
    แบบทดสอบ 
9. หากนกัเรียนเรียนไม่ทนัหรือเรียนยงัไม่เขา้ใจใหรั้บชุดการสอนไปศึกษาเพิ่มเติม 

         นอกเวลาเรียน เพื่อใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
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 อ่ำนบัตรค ำส่ัง 

ทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษำบัตรเน้ือหำ  

ท ำกจิกรรมและตอบค ำถำม 

ทดสอบหลงัเรียน 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ศึกษำชุดต่อไป 

ผ่ำนเกณฑ์ 

ล ำดบัขั้นกำรเรียนด้วยชุดกำรสอน 
 
 

 เร่ือง  ของไหล   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี 1 เร่ือง  ความหนาแน่น 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่  1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  รหสัวชิา  ว 33202 
หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ของไหล             สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม 
ชุดท่ี 1 ความหนาแน่น เวลา  3  ชัว่โมง 
เร่ือง  ความหนาแน่น   เวลา  2  ชัว่โมง 
วนัท่ี    เดือน                        พ.ศ.                                                       ผูส้อน  นายกฤษฏ ์  ภทัรนุกูลกิจ 

 
สำระที ่4 : แรงและกำรเคล่ือนที่ 
 มำตรฐำน  ว 4.1  : เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโนม้ถ่วงและ 
แรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
  
1. สำระส ำคัญ 

ถา้น าสารต่าง ๆ ( อาจอยูใ่นสถานะของแขง็ , ของเหลว หรือ ก๊าซก็ได ้) มาดว้ยปริมาตรเท่า ๆ 
กนั มาเทียบมวลหรือน ้าหนกักนั จะพบวา่มวลและน ้าหนกัมีค่าต่างๆกนั แต่ถา้เป็นสารอยา่งเดียวกนั 
และสถานะเดียวกนัแลว้มวลหรือน ้าหนกัจะมีค่าเท่ากนั นกัวทิยาศาสตร์จึงใชค้่าน้ีแสดงสมบติัทาง
กายภาพเฉพาะตวัของสารได ้และก าหนดนิยามของความหนาแน่นของสารข้ึนวา่ ความหนาแน่นของ
สารใด ๆ ( DENSITY : ) คือ มวล ( Mass : m )ของสารนั้นต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร ( Volume : V ) 
ดงันั้น หน่วยของความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็นหน่วยของมวลต่อปริมาตร คือ เป็น กิโลกรัม ต่อ 
ลูกบาศกเ์มตร ( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรือเป็น กรัม ต่อ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ( g / cm3 ) ก็ได ้ 
เขียนเป็นสูตรไดว้า่  
                                                                
 

เม่ือ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร ( g/cm3 ) 
หรือ กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ( kg / m3 )  

m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็นกรัม ( g ) หรือ กิโลกรัม ( kg )  
V ( Volume ) = ปริมาตร หน่วยเป็น ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (cm3) หรือลูกบาศกเ์มตร (m3)  
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2.  ผลกำรเรียนรู้ 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ วเิคราะห์ ทดลองและค านวณเก่ียวกบัความหนาแน่นและความดนัของ 

ของไหล 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ดา้นความรู้    
   3.1.1 นกัเรียนสามารถบอกความหมายของความหนาแน่นได ้
 3.1.2  นกัเรียนสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของมวลและปริมาตรท่ีมีผลต่อความหนาแน่น
ได ้
 3.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ    
   3.2.1   ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา  
   3.2.2   ผูเ้รียนมีความสามารถในการการสืบคน้ขอ้มูล   
   3.2.3 ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสามารถส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอได ้
   3.2.4   ผูเ้รียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืน ๆ และในชีวติประจ าวนั 
    3.3  ดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
   3.3.1 ความอยากรู้อยากเห็น 
   3.3.2 ความรับผดิชอบ ความเพียรพยายาม 
    3.3.3 ความมีเหตุผล  
    3.3.4   ความมีระเบียบและรอบคอบ 
          3.3.5   ความซ่ือสัตย ์
    3.3.6   ความใจกวา้ง 
     
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
  ความหนาแน่น คือ อตัราส่วนระหวา่งมวลต่อปริมาตรของวตัถุ 
 
5.  กำรบูรณำกำร 

5.1 ภาษาไทย   -  ทกัษะการเขียน,ทกัษะการอ่าน,การจดบนัทึก 
 5.2  สังคมศึกษา     -  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม,ความรับผดิชอบ,ความซ่ือสัตย ์
 5.3  คณิตศาสตร์ -  การใชต้วัเลขแสดงจ านวน 
  -  การบวก,การลบ,การคูณ,การหาร 
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6.  บูรณำกำรเศรษฐกจิพอเพียง 
  6.1  ความพอประมาณ  พอเพียง 
   6.1.1  นกัเรียนศึกษาชุดการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใชเ้วลาเหมาะสม  เสร็จตามเวลา 
ท่ีก าหนด  ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า  
  6.2  ความมีเหตุผล 
   6.2.1  นกัเรียนทราบความหมายของความหนาแน่นและสามารถอธิบายได ้
 6.2.2  นกัเรียนแสดงความสัมพนัธ์ของมวลและปริมาตรท่ีมีผลต่อความหนาแน่นได ้
  6.3  ความมีภูมิคุม้กนั 
   6.3.1  นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองความหนาแน่น 
   6.3.2  นกัเรียนน าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
  6.4  เง่ือนไขความรู้ 
   6.4.1  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาชุดการสอนและจากประสบการณ์ท่ีได้
จากการศึกษาคน้ควา้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มาใชใ้นการคน้ควา้เพิ่มเติมได ้
           6.5   เง่ือนไขคุณธรรม 
  6.5.1 นกัเรียนมีความสามคัคีในหมู่คณะ มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัทุกคนมีลกัษณะนิสัย 
ในการงานท่ีดี 

 
7.  กจิกรรมกำรเรียนรู้  ประกอบกจิกรรมที ่1 เร่ือง  ควำมหนำแน่น (เวลำ  2 ช่ัวโมง) 
ช่ัวโมงที ่1  
   ปฐมนิเทศ/ทดสอบก่อนเรียนข้อสอบฉบับรวมใหญ่ 30 ข้อ  เร่ือง ของไหล 
ช่ัวโมงที ่2   

7.1  ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)   
  7.1.1  ครูทกัทายนกัเรียนและน าเขา้สู่บทเรียนโดยการทบทวนถึงสถานะของสสาร  ให้

นกัเรียนตอบค าถามวา่สสารแบ่งออกก่ีสถานะและมีลกัษณะอยา่งไรบา้ง  (สสำรแบ่งออกเป็น 
สำมสถำนะ คือ ของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหน่ึงของแข็งมีรูปร่ำงและปริมำตรคงตัว   
ถ้ำถูกแรงไม่มำกอดั  ส่วนของเหลวจะมีปริมำตรคงตัวและมีรูปทรงตำมภำชนะทีบ่รรจุและปริมำตร
ลดลงเม่ือถูกแรงอดั  ส่วนแก๊สมีรูปร่ำงและปริมำตรไม่คงตัว  ปริมำตรขึน้อยู่กบัภำชนะทีบ่รรจุและ 
กำรเปลีย่นแปลงปริมำตรจะมีมำกกว่ำของเหลว  แม้อุณหภูมิจะเปลีย่นเลก็น้อย  แต่เน่ืองจำกของเหลว
และแก๊สมีรูปร่ำงไม่แน่นอน  อกีทั้งสำมำรถไหลจำกที่หน่ึงไปยงัอกีที่หน่ึง จึงอำจเรียกทั้งสองสถำนะ 
นีว่้ำ ของไหล) 
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 7.1.2  ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ความหนาแน่น ซ่ึงเป็นปรนยั 10  ขอ้  
ใชเ้วลา 10 นาที 

7.1.3  ทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองสถานะของสสารโดยใหน้กัเรียนอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหวา่งของแขง็  ของเหลวและแก๊ส  (ของเหลวเป็นสถำนะหน่ึงของสสำรที่โมเลกุลอยู่ห่ำงกนัมำกกว่ำ
ของแข็ง แต่น้อยกว่ำแก๊ส เน่ืองจำกของเหลวมีแรงยดึเหน่ียวระหว่ำงโมเลกุลน้อย ท ำให้โมเลกุลสำมำรถ
เคล่ือนทีไ่ด้ ของเหลวจึงมีรูปร่ำงเปลีย่นแปลงตำมภำชนะทีบ่รรจุได้) 

  7.1.4  จากนั้นตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนวา่ ถา้น าโฟมและแท่งเหล็ก 
ไปใส่ภาชนะท่ีบรรจุน ้า  นกัเรียนจะสังเกตเห็นอะไร  (โฟมจะลอยน ำ้ส่วนเหลก็จะจมน ำ้) 

 7.1.5  ครูถามนกัเรียนวา่สาเหตุท่ีโฟมลอยน ้าและเหล็กจมน ้าเพราะอะไร  (เน่ืองจำกโฟม 
มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำน ำ้ และแท่งเหลก็มีควำมหนำแน่นมำกกว่ำน ำ้) 
 7.2  ขั้นส ำรวจและค้นหำ (Exploration) 

7.2.1  แจง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
7.2.2  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละเด็กเก่งและไม่เก่งอยูด่ว้ยกนั  เพื่อประกอบกิจกรรม

ตามท่ีก าหนดในคู่มือการใชชุ้ดการสอนและแผนผงัการจดัหอ้งเรียน  
7.2.3  ใหน้กัเรียนเลือกประธานและรองประธานกลุ่ม  
7.2.4  ใหน้กัเรียนทุกกลุ่มอ่านบตัรค าสั่งในชุดการสอนแลว้ปฏิบติัตาม 
7.2.5  นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหา 
7.2.6  นกัเรียนอ่านบตัรค าถาม 
7.2.7  นกัเรียนตอบค าถามและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลยโดยจะมีใหก้ลุ่มละ 1 ชุด 
7.2.8  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าแบบฝึกหดั 

7.3  ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) 
7.3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายเฉลยบตัรค าถามและแบบฝึกหดั 

7.3.2  ครูและนกัเรียนร่วมสรุปเก่ียวกบัเร่ืองความหนาแน่น ดงัน้ี   
ความหนาแน่นของสารใดๆ ( DENSITY : ) คือ มวล ( Mass : m ) ของสารนั้นต่อหน่ึงหน่วย

ปริมาตร ( Volume : V ) ดงันั้น หน่วยของความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็นหน่วยของมวลต่อปริมาตร คือ 
เป็น กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศกเ์มตร ( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรือเป็น กรัม ต่อ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ( g / cm3 ) ก็ได ้  เขียนเป็นสูตรไดว้า่                                                               

เม่ือ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร ( g/cm3 ) 
หรือ กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ( kg / m3 )  

m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็นกรัม ( g ) หรือ กิโลกรัม ( kg )  
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V ( Volume ) = ปริมาตร หน่วยเป็น ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (cm3) หรือลูกบาศกเ์มตร ( m3)  
7.4  ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration) 
 7.4.1  ครูตั้งค  าถามเก่ียวกบัโจทยก์ารค านวณเร่ืองความหนาแน่นบนหนา้กระดาน   

พร้อมทั้งใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกท า 
 7.4.2  ถา้กลุ่มไหนท าเสร็จก่อนให้ออกมาน าเสนอ โดยใหก้ลุ่มท่ีเหลือร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็นและตรวจสอบวา่ถูกตอ้งพร้อมทั้งบนัทึกลงในสมุดทุกคน 
 7.4.3  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปเร่ือง ความหนาแน่น  ลงในสมุด 
 7.5  ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 7.5.1  การตอบค าถาม 

7.5.2 สังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม จากการเรียนดว้ยชุดการสอน  
7.5.3  ท าแบบทดสอบ/แบบฝึกหดั 

  
8.   ส่ือกำรเรียนรู้ 

8.1 ชุดการสอนส าหรับนกัเรียน  45  ชุด 
8.2 บตัรเฉลยค าถาม  6 ชุด 
8.3 บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  6  ชุด 
8.4 บตัรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  6  ชุด 

 
 

9.  กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้  
 

เป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ 

ช้ินงำน/ภำระงำน
ร่องรอยหลักฐำน 

วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ความเขา้ใจท่ี
คงทน 
-  ดา้นความรู้ 

1. ผลการตอบค าถาม 
2. ผลการท ากิจกรรม 
3. ผลการท าแบบฝึกหดั 
4. ผลการท าแบบทดสอบ 

1. ใหต้อบค าถาม 
2. ใหท้  ากิจกรรม 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดั 
4. ใหท้ าแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสังเกต 
3. แบบฝึกหดั 
4. แบบทดสอบ 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80 % 
- ท าแบบทดสอบ
ถูกตอ้ง 80% 

ทกัษะ/
กระบวนการ 

1. การตอบค าถาม 
2.   การท าแบบฝึกหดั 
3. การท าแบบทดสอบ 

1. ใหต้อบค าถาม 
2. ใหท้  าแบบฝึกหดั 
3. ใหท้ าแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกหดั 
3. แบบทดสอบ 
 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80 % 
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เป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ 

ช้ินงำน/ภำระงำน
ร่องรอยหลักฐำน 

วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

เจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ 

1. ความอยากรู้อยากเห็น 
2. ความรับผดิชอบ  
ความเพียรพยายาม 
3.  ความมีเหตุผล 
4.  ความมีระเบียบและ 
รอบคอบ 
5.  ความซ่ือสัตย ์
6.  ความใจกวา้ง 

1. ใชก้ารสังเกต 
2. ใชก้ารสังเกต 
 
3. ใชก้ารสังเกต 
4. ใชก้ารสังเกต 
 
5. ใชก้ารสังเกต 
6. ใชก้ารสังเกต 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสังเกต 
 
3. แบบสังเกต 
4. แบบสังเกต 
 
5. แบบสังเกต 
6. แบบสังเกต 

ผา่นการสังเกต    
และประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑ ์80% 

ทกัษะการ 
เรียนรู้เฉพาะ
วชิา 

1. ทกัษะการแกปั้ญหา 
2. ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

1. ใหแ้กปั้ญหา 
2. ใหคิ้ดค านวณ 
3. ใหท้  างานกลุ่ม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกต 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80% 
 

ทกัษะการ 
เรียนรู้ร่วมวชิา 

1. ทกัษะการท างาน 
2. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
3. ทกัษะการน าเสนองาน 

1. ใหท้ างาน 
2. ใหท้  างานกลุ่ม 
3. ใหน้ าเสนอผลงาน 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบประเมิน 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80% 
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ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่น 

 
 

บัตรค ำส่ัง 
 
 

 กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
 

 1.   อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจอยา่งนอ้ยคนละ 2 รอบ 
2. อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3. ตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4. เม่ือประกอบกิจกรรมเรียบร้อยแลว้  ขอใหทุ้กคนช่วยกนัเกบ็ส่ือการสอน 

ทุกอยา่งใหเ้รียบร้อย  
5. ร่วมกนัสรุปและอภิปรายกบัผูส้อนหลงัจากท ากิจกรรมท่ี 1 เสร็จเรียบร้อย 
6. หา้มหยบิช้ินใดช้ินหน่ึงติดมือไปดว้ย  ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

อ่านท าความเข้าใจดี ๆ นะ
ครับ… 
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ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่น 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
  

บัตรเน้ือหำ                  
  ถา้น าสารต่าง ๆ ( อาจอยูใ่นสถานะของแขง็ , ของเหลว หรือ แก๊สกไ็ด ้) มาดว้ย
ปริมาตรเท่า ๆ กนั มาเทียบมวลหรือน ้าหนกักนั จะพบวา่มวลและน ้าหนกัมีค่าต่าง ๆ กนั แต่
ถา้เป็นสารอยา่งเดียวกนั และสถานะเดียวกนัแลว้มวลหรือน ้าหนกัจะมีค่าเท่ากนั 
นกัวทิยาศาสตร์จึงใชค่้าน้ีแสดงสมบติัทางกายภาพเฉพาะตวัของสารได ้และก าหนดนิยาม
ของความหนาแน่นของสารข้ึนวา่ ความหนาแน่นของสารใด ๆ ( DENSITY : ) คือ มวล     
( Mass : m )ของสารนั้นต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร ( Volume : V ) ดงันั้น หน่วยของ 
ความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็นหน่วยของมวลต่อปริมาตร คือ เป็นกิโลกรัม ต่อ ลูกบาศกเ์มตร 
( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรือเป็น กรัม ต่อ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ( g / cm3 ) กไ็ด ้ 
เขียนเป็นสูตรไดว้า่ 
                                                         

เม่ือ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
( g/cm3 ) หรือ กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ( kg / m3 )  

m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็นกรัม ( g ) หรือ กิโลกรัม ( kg )  
V ( Volume ) = ปริมาตร หน่วยเป็น ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (cm3) หรือลูกบาศกเ์มตร  

( m3)  
 คุณสมบติัเก่ียวกบัความหนาแน่นในเร่ืองของการจมการลอย คือ   
          1. ถา้น าของแขง็ไปใส่ในของเหลวหากของแขง็ลอยแสดงวา่มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่
ของเหลวแต่ถา้ของแขง็จมแสดงวา่มีความหนาแน่นมากกวา่ของเหลว 
 2.  ถา้น าของเหลวทั้ง 2 ชนิด ไปใส่ในภาชนะเดียวกนั หากของเหลวใด อยูช่ั้นบน 
แสดงวา่มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ แต่มีขอ้จ ากดัคือของเหลวทั้ง 2 ชนิด ตอ้งไม่สามารถผสม 
หรือละลายซ่ึงกนัและกนัได ้
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เร่ือง  ควำมหนำแน่น 
 ตัวอย่ำงที ่1  แม่คา้บรรจุแก๊สชนิดหน่ึงท่ีมีปริมาตร  800 ลูกบาศกเ์มตร  และมวล 40 
กิโลกรัม ลงในถงั  จงหาความหนาแน่นของแก๊สชนิดน้ีวา่มีขนาดเท่าใด 
 วธิีท ำ   

หาความหนาแน่นของแก๊สจากสมการ     =  
V

m  

  ในท่ีน้ีปริมาตรของแกส็       V  =   800  m3 
  มวลของแก๊ส        m  =  40 kg 

  แทนค่าจะได ้                        =  
3  800

  40

m

kg  =  0.05  kg/m3 

 ค ำตอบ  ความหนาแน่นของแก๊สชนิดน้ีเท่ากบั 0.05 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร    
 
ตัวอย่ำงที ่2  โฟมมีปริมาตรขนาด 1 × 10-3 ลูกบาศกเ์มตร  และมีความหนาแน่น 

0.1 × 103  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  ขณะนั้นโฟมจะมีมวลเท่าใด 
วธิีท ำ   

หามวลของโฟมจากสมการ     =  
V

m  

  ในท่ีน้ีปริมาตรของโฟม         V  =  1 × 10-3  m3 
  ความหนาแน่น                         =  0.1 × 103  kg/m3 

 แทนค่าลงในสมการ  0.1 × 103  kg/m3 =  
33   101 m

m


      

 จะได้           m  =  0.1 × 103  kg/m3  ×  1 × 10-3  m3 =  0.1 kg 
 ค ำตอบ  มวลของโฟมเท่ากบั  0.1 กิโลกรัม  
 
 
 
 
 
 

นักเรียนลองทบทวน 
ความรู้ก่อนนะครับ 
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ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่น 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
    

บัตรค ำถำม                        
                                          

 ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ (ขอ้ละ 2 คะแนน) 
 เม่ือน าวตัถุใดๆ มาใส่ในของเหลว สามารถเปรียบเทียบความหนาแน่นของวตัถุนั้น
กบัของเหลวไดจ้ากลกัษณะการลอยของวตัถุ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
  

1. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ…………………………………… 
2. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุดคือ…………………………………… 
3. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นใกลเ้คียงกบัของเหลวคือ……………………… 
4. วตัถุ C จมลงในของเหลวเพราะ………………………………………. 
5. วตัถุ A ลอยอยูบ่นของเหลวเพราะ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 



 17 

      ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่น 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
 

บัตรค ำตอบ 
 

ช่ือ...........................................................ช้ัน.............เลขที.่............. 
 

1. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ…………………………………… 
2. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุดคือ…………………………………… 
3. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นใกลเ้คียงกบัของเหลวคือ……………………… 
4. วตัถุ C จมลงในของเหลวเพราะ………………………………………. 
5.   วตัถุ A ลอยอยูบ่นของเหลวเพราะ……………………………………. 

 

  รวมคะแนน        ถูก................ขอ้     สรุป                  ผา่น 
                             ผดิ..................ขอ้              ไม่ผา่น 
  .........................................ผูป้ระเมิน             .......................................ผูส้อน 
  (                                        )                             (นายกฤษฏ ์ ภทัรนุกูลกิจ) 
  วธีิกำรประเมิน     
  1.  ครูเป็นผูป้ระเมิน 
  2.  บางโอกาสใหน้กัเรียนผลดักนัประเมิน 
  3.  เกณฑถู์กตอ้ง  4  ขอ้  ผา่น  ผดิมากกวา่ 1 ขอ้ข้ึนไปไม่ผา่น 
  4.  นกัเรียนท่ีไม่ผา่นใหท้บทวนบตัรเน้ือหาและฝึกท ากิจกรรมอีกคร้ัง 
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ไม่ยากอยา่งท่ีคิดใช่ไหมครับ 

      ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่นและควำมดนัในของเหลว 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 

 
 

บัตรเฉลย 

 
 

1. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ  C 
2. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุดคือ  A 
3. วตัถุท่ีมีความหนาแน่นใกลเ้คียงกบัของเหลวคือ  B 
4. วตัถุ C จมลงในของเหลวเพราะมีควำมหนำแน่นมำกว่ำของเหลว 
5. วตัถุ A ลอยอยูบ่นของเหลวเพราะมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำของเหลว 
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แบบฝึกหัด 

 

      ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่นและควำมดนัในของเหลว 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
  

 
   
 ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนหาค าตอบจากโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี (ขอ้ละ 2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  บรรจุของเหลวมวล 10 กิโลกรัม  มีปริมาตร 100  ลูกบาศกเ์มตร  จงหาความ
หนาแน่นของของเหลว 
2.  บรรจุของเหลวท่ีมีความหนาแน่น  100  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  ถา้ของเหลวมี
ปริมาตร 20  ลูกบาศกเ์มตร  จงหามวลของของเหลว 
3.  พ่อคา้บรรจุแก๊สชนิดหน่ึงท่ีมีปริมาตร  400 ลูกบาศกเ์มตร  และมวล 800 กิโลกรัม 
ลงในถงั  จงหาความหนาแน่นของแก๊สชนิดน้ีวา่มีขนาดเท่าใด 
4.  บรรจุแก๊สชนิดหน่ึงท่ีมีความหนาแน่น  800 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  และมวล 
40 กิโลกรัม ลงในถงั  จงหาปริมาตรของแก๊สชนิดน้ีวา่มีขนาดเท่าใด  
5. บรรจุของเหลวชนิดหน่ึงท่ีมีปริมาตร  100 ลูกบาศกเ์มตร  และมวล 4 กิโลกรัม  
ลงในถงั  จงหาความหนาแน่นของของเหลววา่มีขนาดเท่าใด     
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ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่นและควำมดนัในของเหลว 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
 

บัตรค ำตอบแบบฝึกหัด 
 

ช่ือ............................................................ชั้น.................เลขท่ี................. 

 
ขอ้ท่ี ค าตอบ 

1  
2  
3  
4  
5  

 
 

       รวมคะแนน     ถูก................ขอ้     สรุป              ผา่น 
                              ผดิ...................ขอ้              ไม่ผา่น 
      .......................................ผูป้ระเมิน             .......................................ผูส้อน 
      (                                        )                             (นายกฤษฏ ์ ภทัรนุกูลกิจ) 
      วธีิกำรประเมิน     
     1.  ครูเป็นผูป้ระเมิน 
     2.  บางโอกาสใหน้กัเรียนผลดักนัประเมิน 
     3.  เกณฑถู์กตอ้ง  4  ขอ้  ผา่น   ผดิมากกวา่ 1 ขอ้ข้ึนไปไม่ผา่น 
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ชุดกำรสอน  
เร่ือง  ควำมหนำแน่นและควำมดนัในของเหลว 

กจิกรรมที่ 1  ควำมหนำแน่น 
 

บัตรเฉลยแบบฝึกหัด 
 

ขอ้ท่ี ค าตอบ 
1 0.1  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   
2 2000  กิโลกรัม 
3 2  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   
4 0.05  ลูกบาศกเ์มตร   
5 0.04  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   

 
 
                                                                                          
 

                                                                                        
 

ฟิสิกส์ไม่ยากอยา่งท่ีคิดนะครับ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่  2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  รหสัวชิา  ว33202 
หน่วยการเรียนรู้  เร่ือง  ของไหล             สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม 
ชุดท่ี 1 ความหนาแน่น เวลา  3  ชัว่โมง 
เร่ือง  ความหนาแน่นสัมพทัธ์   เวลา  1  ชัว่โมง 
วนัท่ี    เดือน                        พ.ศ.                                                       ผูส้อน  นายกฤษฏ ์  ภทัรนุกูลกิจ 

 
สำระที ่4 : แรงและกำรเคล่ือนที่ 
 มำตรฐำน  ว 4.1  : เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโนม้ถ่วงและ 
แรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
อยา่งถูกตอ้งและมีคุณธรรม 
  
1.  สำระส ำคัญ 
               ความหนาแน่นสัมพทัธ์(Relative density) 

               ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ เป็นปริมาณท่ีบอกค่าเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ 
กบัค่าความหนาแน่นของน ้าหรืออาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร(Specific gravity) 

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์   = 
น ้า

ของสารใดๆ
ρ

ρ
 

 เม่ือ ของสารใดๆ  แทนความหนาแน่นของสารใดๆ  มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

         น ้า          แทนความหนาแน่นของน ้า มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

                การหาค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสาร เช่น ความความหนาแน่นสัมพทัธ์ของทอง  
โดยพิจารณาจาก ทองมีความหนาแน่น 19.3 x 103   กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  และน ้ามีความหนาแน่น 
1 x 103   กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ของทองมีค่าเท่ากบั     
33

33

kg/ 101

/103.19

m

mkg



  =  19.3 

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 19.3 แสดงวา่ ทองมีความหนาแน่นเป็น 19.3 เท่าของความหนาแน่นของน ้า 
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 2. ผลกำรเรียนรู้ 
1. ส ารวจ ตรวจสอบ วเิคราะห์ ทดลองและค านวณเก่ียวกบัความหนาแน่นและความดนัของ 

ของไหล 
 
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 3.1 ดา้นความรู้    
   3.1.1 นกัเรียนอธิบายความหมายของความหนาแน่นสัมพทัธ์ได ้
 3.1.2  นกัเรียนสามารถค านวณหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสารใด ๆได ้
 3.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ    
   3.2.1   ผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหา  
   3.2.2   ผูเ้รียนมีความสามารถในการการสืบคน้ขอ้มูล   
   3.2.3 ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสามารถส่ือสาร  ส่ือความหมายและการน าเสนอได ้
   3.2.4   ผูเ้รียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงกบักลุ่มสาระอ่ืน ๆ และในชีวติประจ าวนั 
 3.3  ดา้นเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
   3.3.1 ความอยากรู้อยากเห็น 
   3.3.2 ความรับผดิชอบ ความเพียรพยายาม 
    3.3.3 ความมีเหตุผล  
    3.3.4   ความมีระเบียบและรอบคอบ 
          3.3.5   ความซ่ือสัตย ์
    3.3.6   ความใจกวา้ง 
 

4. สำระกำรเรียนรู้ 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ เป็นปริมาณท่ีบอกค่าเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ กบัค่า

ความหนาแน่นของน ้าหรืออาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร (Specific gravity) 
 

5.  กำรบูรณำกำร 
5.1 ภาษาไทย   -  ทกัษะการเขียน,ทกัษะการอ่าน,การจดบนัทึก 

 5.2  สังคมศึกษา     -  การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม,ความรับผดิชอบ,ความซ่ือสัตย ์
 5.3  คณิตศาสตร์ -  การใชต้วัเลขแสดงจ านวน 
  -  การบวก,การลบ,การคูณ,การหาร 
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6.  บูรณำกำรเศรษฐกจิพอเพียง 
  6.1  ความพอประมาณ  พอเพียง 
   6.1.1  นกัเรียนศึกษาชุดการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้โดยใชเ้วลาเหมาะสม  เสร็จตามเวลาท่ี 
ก าหนด ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า  
  6.2  ความมีเหตุผล 
   6.2.1  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายและท าโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัความหนาแน่น
สัมพทัธ์ได ้
   6.2.2  นกัเรียนแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่นของของสารใด ๆ และ 
ความหนาแน่นของน ้าท่ีท าใหเ้กิดความหนาแน่นสัมพทัธ์ได ้
  6.3  ความมีภูมิคุม้กนั 
   6.3.1  นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองความหนาแน่นสมพทัธ์ 
   6.3.2  นกัเรียนน าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
  6.4  เง่ือนไขความรู้ 
   6.4.1  นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาชุดการสอนและจากประสบการณ์ท่ีได้
จากการศึกษาคน้ควา้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  มาใชใ้นการคน้ควา้เพิ่มเติมได ้
           6.5   เง่ือนไขคุณธรรม 
  6.5.1 นกัเรียนมีความสามคัคีในหมู่คณะ มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัทุกคนมีลกัษณะนิสัย 
ในการท างานท่ีดี 

 
7.  กจิกรรมกำรเรียนรู้   ประกอบกจิกรรมที ่2 เร่ือง ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (เวลำ  1 ช่ัวโมง) 

7.1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)   
  7.1.1  ทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองความหมายของความหนาแน่น โดยใหน้กัเรียนอธิบาย

ร่วมกนัวา่ ความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง   
 7.1.2  ครูใหน้กัเรียนดูหนงัสือเรียนฟิสิกส์ เล่ม 5 หนา้ 2  ตารางท่ี 17.1 ความหนาแน่น

ของสารบางชนิดท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสและความดนั 1 บรรยากาศ                                
7.1.3  จากนั้นตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนวา่ ของแขง็และของเหลวใน

ตารางท่ี 9.1  ชนิดใดบา้งท่ีจมและลอยน ้า  ใหน้กัเรียนตอบช่วยกนัและใหเ้หตุผล 
 

 7.2  ขั้นส ำรวจและค้นหำ (Exploration) 
7.2.1  แจง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
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7.2.2  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มตามเดิมท่ีไดแ้บ่งไว ้ เพื่อประกอบกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
ในคู่มือการใชชุ้ดการสอนและแผนผงัการจดัห้องเรียน  

7.2.3   นกัเรียนอ่านบตัรค าสั่งแลว้ปฏิบติัตาม 
7.2.4  นกัเรียนอ่านบตัรเน้ือหา 
7.2.5  นกัเรียนอ่านบตัรค าถาม 
7.2.6  นกัเรียนตอบค าถามและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
7.2.7  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท าแบบฝึกหดั 

7.3  ข้ันอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) 
7.3.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายเฉลยบตัรค าถามและแบบฝึกหดั 
7.3.2  ครูและนกัเรียนร่วมสรุปเก่ียวกบัเร่ืองความหนาแน่นสัมพทัธ์  ดงัน้ี 

                ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ เป็นปริมาณท่ีบอกค่าเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ 
กบัค่าความหนาแน่นของน ้าหรืออาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร  (Specific gravity) 

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์   = 
น ้า

ของสารใดๆ
ρ

ρ
 

 เม่ือ ของสารใดๆ  แทนความหนาแน่นของสารใดๆ  มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

         น ้า          แทนความหนาแน่นของน ้า มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

7.4  ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration) 
 7.4.1  ครูตั้งค  าถามเก่ียวกบัโจทยก์ารค านวณเร่ืองความหนาแน่นสัมพทัธ์ โดยใหน้กัเรียน 

หาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของเหลวหรือของแขง็ท่ีอยูใ่นตารางท่ี 17.1 เช่น จงหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
ของปรอท  บนหนา้กระดาน  พร้อมทั้งใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัฝึกท า 

 7.4.2  ถา้กลุ่มไหนท าเสร็จก่อนให้ออกมาน าเสนอ โดยใหก้ลุ่มท่ีเหลือร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นและตรวจสอบวา่ถูกตอ้งพร้อมทั้งเขียนบนัทึกลงในสมุดทุกคน 
 7.5  ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 7.5.1  การตอบค าถาม 

7.5.2 สังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม จากการเรียนดว้ยชุดการสอน  
7.5.3  ท าแบบทดสอบ/แบบฝึกหดั 
7.5.4  ใหน้กัเรียนเขียนสรุปเร่ืองความหนาแน่นสัมพทัธ์ลงในสมุด 
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8.   ส่ือกำรเรียนรู้ 
8.1 ชุดการสอนส าหรับนกัเรียน  45  ชุด 
8.2 บตัรเฉลยค าถาม  6 ชุด 
8.3 บตัรเฉลยแบบฝึกหดั  6  ชุด 

 
9.  กำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้  
 

เป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ 

ช้ินงำน/ภำระงำน
ร่องรอยหลักฐำน 

วธีิวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ความเขา้ใจท่ี
คงทน 
-  ดา้นความรู้ 

1. ผลการตอบค าถาม 
2. ผลการท ากิจกรรม 
3. ผลการท าแบบฝึกหดั 
4. ผลการท าแบบทดสอบ 

1. ใหต้อบค าถาม 
2. ใหท้  ากิจกรรม 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดั 
4. ใหท้ าแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสังเกต 
3. แบบฝึกหดั 
4. แบบทดสอบ 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80 % 
- ท าแบบทดสอบ
ถูกตอ้ง 80% 

ทกัษะ/
กระบวนการ 

1. การตอบค าถาม 
2.   การท าแบบฝึกหดั 
3. การท าแบบทดสอบ 

1. ใหต้อบค าถาม 
2. ใหท้  าแบบฝึกหดั 
3. ใหท้ าแบบทดสอบ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบฝึกหดั 
3. แบบทดสอบ 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80 % 
 

เจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ 

1. ความอยากรู้อยากเห็น 
2. ความรับผดิชอบ  
ความเพียรพยายาม 
3.  ความมีเหตุผล 
4.  ความมีระเบียบและ 
รอบคอบ 
5.  ความซ่ือสัตย ์
6.  ความใจกวา้ง 

1. ใชก้ารสังเกต 
2. ใชก้ารสังเกต 
 
3. ใชก้ารสังเกต 
4. ใชก้ารสังเกต 
 
5. ใชก้ารสังเกต 
6. ใชก้ารสังเกต 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสังเกต 
 
3. แบบสังเกต 
4. แบบสังเกต 
 
5. แบบสังเกต 
6. แบบสังเกต 

ผา่นการสังเกต    
และประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑ ์80% 

ทกัษะการ 
เรียนรู้เฉพาะ
วชิา 

1. ทกัษะการแกปั้ญหา 
2. ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

1. ใหแ้กปั้ญหา 
2. ใหคิ้ดค านวณ 
3. ใหท้  างานกลุ่ม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบสังเกต 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80% 
 

ทกัษะการ 
เรียนรู้ร่วมวชิา 

1. ทกัษะการท างาน 
2. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
3. ทกัษะการน าเสนองาน 

1. ใหท้ างาน 
2. ใหท้  างานกลุ่ม 
3.  ใหน้ าเสนองาน 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
3. แบบประเมิน 

- ปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามเกณฑ ์80% 
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อ่านท าความเขา้ใจใหดี้ ๆ นะครับ … 

ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

บตัรค ำส่ัง 
 
 

 1.   อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจอยา่งนอ้ยคนละ 2 รอบ 
2. อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3. ตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4. เม่ือประกอบกิจกรรมเรียบร้อยแลว้  ขอใหทุ้กคนช่วยกนัเกบ็ส่ือการสอน 

ทุกอยา่งใหเ้รียบร้อย  
5. ร่วมกนัสรุปและอภิปรายกบัผูส้อนหลงัจากท ากิจกรรมท่ี 2 เสร็จเรียบร้อย 
6. หา้มหยบิช้ินใดช้ินหน่ึงติดมือไปดว้ย  ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากครูผูส้อน 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
บัตรเน้ือหำ 

               
 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (Relative density) 
               ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ เป็นปริมาณท่ีบอกค่าเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของ
สารใด ๆ กบัค่าความหนาแน่นของน ้าหรืออาจเรียกไดอี้กอยา่งวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของ
สาร (Specific gravity) 

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ ์  = 
น ้า

ของสารใดๆ
ρ

ρ
 

   เม่ือ  ของสารใดๆ  แทนความหนาแน่นของสารใด ๆ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร 
           น ้า  แทนความหนาแน่นของน ้า มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 การหาค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสาร เช่น ความความหนาแน่นสัมพทัธ์ของทอง  
โดยพิจารณาจาก ทองมีความหนาแน่น 19.3 × 103   กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  และน ้ามี
ความหนาแน่น 1 × 103   กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธข์องทองมีค่าเท่ากบั     
33

33

kg/ 101

/103.19

m

mkg



  =  19.3 

ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ ์19.3 แสดงวา่ ทองมีความหนาแน่นเป็น 19.3 เท่าของ
ความหนาแน่นของน ้า 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

บัตรค ำถำม  
 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
(ขอ้ละ 1 คะแนน) 
 

ขอ้ท่ี ค าถาม 
1 ตะกัว่มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 11.3  แสดงวา่ตะกัว่มีความหนาแน่นเท่าใด 
2 เหลก็มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 7.8  แสดงวา่เหลก็มีความหนาแน่นเท่าใด 
3 น ้ามนัเบนซินมีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 0.68  แสดงวา่น ้ามนัเบนซิน 

มีความหนาแน่นเท่าใด 
4 โฟมลอยน ้าไดเ้พราะเหตุใด 
5 แกว้จมน ้าเพราะเหตุใด 
6 ถา้น ้าแขง็มีความหนาแน่น 0.917 × 103  kg/m3  จงหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของ 

น ้าแขง็ 
7 ถา้ปรอทมีความหนาแน่น 13.6 × 103  kg/m3  จงหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

ของปรอท 
8 ถา้อากาศมีความหนาแน่น 1.21 kg/m3  จงหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของอากาศ 
9 ถา้คอนกรีตมีความหนาแน่น 2.3 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

ขอคอนกรีต 
10 จงหาผลต่างของความหนาแน่นสัมพทัธ์ระหวา่งเหลก็และคอนกรีต 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
     

บัตรค ำตอบ 
 

ช่ือ................................................................ช้ัน.............เลขที.่.............. 
 ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเติมขอ้ความลงในช่องวา่งแต่ละขอ้ต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

ข้อที่ ค ำตอบ 
1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

รวมคะแนน        ถูก................ขอ้     สรุป               ผา่น 
                            ผดิ.................ขอ้              ไม่ผา่น 
  .........................................ผูป้ระเมิน             .......................................ผูส้อน 
  (                                        )                             (นายกฤษฏ ์  ภทัรนุกูลกิจ) 
  วธีิกำรประเมิน     
  1.  ครูเป็นผูป้ระเมิน 
  2.  บางโอกาสใหน้กัเรียนผลดักนัประเมิน 
  3.  เกณฑถู์กตอ้ง  8  ขอ้  ผา่น   ผดิมากกวา่ 2 ขอ้ข้ึนไปไม่ผา่น 
  4.  นกัเรียนท่ีไม่ผา่นใหท้บทวนบตัรเน้ือหาและฝึกท ากิจกรรมอีกคร้ัง 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

บัตรเฉลย 
 

ข้อที่ ค ำตอบ 
1 11.3 × 103    กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   
2 7.8 × 103    กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   
3 0.68 × 103    กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร   
4 ความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า 
5 ความหนาแน่นมากกวา่น ้า 
6 0.917 
7 13.6 
8 1.21 × 10-3     
9 2.3 
10 5.5 

 
 

 
 
 
 
 
                        

 

 

ห้ำมดูเฉลย 
ก่อนท ำนะครับ.... 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

แบบฝึกหัด 
 ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนใชต้ารางท่ี 1 ในการตอบค าถาม (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
  ตารางท่ี  1   ความหนาแน่นของสารบางชนิดท่ีอุณหภูมิ 0 C0 และความดนั 1 บรรยากาศ 

สำร ควำมหนำแน่น  (kg/m3) สำร ควำมหนำแน่น  (kg/m3) 

ของแข็ง ของเหลว 

ออสเมียม 22.5 x 103 ปรอท 13.6 x 103 
ทอง 19.3 x 103 น ้าทะเล 1.024 x 103 

ยเูรเนียม 18.7 x 103 น ้า (4 °C) 1.00 x 103 
ตะกัว่ 11.3 x 103 เอทิลแอลกอฮอร์ 0.79 x 103 
เงิน 10.5 x 103 น ้ามนัเบนซิน 0.68 x 103 

ทองแดง 8.9 x 103 แก๊ส 

ทองเหลือง 8.6 x 103 ออกซิเจน 1.429 

เหล็ก 7.86 x 103 อากาศ 1.292 

อลูมิเนียม 2.70 x 103 ไนโตรเจน 1.251 

แมกนีเซียม 1.74 x 103 ฮีเลียม 0.179 

แกว้ (2.4 - 2.8) x 103 ไฮโดรเจน 0.090 

น ้าแขง็ 0.917 x 103    

โฟม 0.1 x 103    

                 

 
 

 
 



 33 

ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

แบบฝึกหัด 
  

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนใชต้ารางท่ี 1 ในการตอบค าถาม (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
1. ยเูรเนียมมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั………………………………….. 
2. เงินมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั………………………………………. 
3. ตะกัว่มีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั…………………………………….. 
4. โฟมมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั……………………………….….….. 
5. ทองเหลืองมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั……………………………….. 
6. ของแขง็ท่ีมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ……………..……………. 
7. ของเหลวท่ีมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ…………….……………. 
8. น ้ามนัเบนซินมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั…………………………….. 
9. ออกซิเจนมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั………………..……………….. 
10. แก๊สท่ีมีความหนาแน่นสมัพทัธ์มากท่ีสุดคือ………………………………. 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

บัตรค ำตอบแบบฝึกหัด 
       
         ช่ือ.........................................................................ช้ัน..................เลขที.่........... 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนโยงค าตอบใหถู้กตอ้ง 

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

 

รวมคะแนน        ถูก................ขอ้     สรุป                   ผา่น 
                            ผดิ.................ขอ้              ไม่ผา่น 
  .........................................ผูป้ระเมิน             .......................................ผูส้อน 
  (                                        )                             (นายกฤษฏ ์ ภทัรนุกูลกิจ) 
  วธีิกำรประเมิน     
  1.  ครูเป็นผูป้ระเมิน 
  2.  บางโอกาสใหน้กัเรียนผลดักนัประเมิน 
  3.  เกณฑถู์กตอ้ง  8  ขอ้  ผา่น   ผดิมากกวา่ 2 ขอ้ข้ึนไปไม่ผา่น 
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ชุดกำรสอน 
เร่ือง  ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 

กจิกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ 
 

บัตรเฉลยแบบฝึกหดั 

 
1. ยเูรเนียมมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  18.7 
2. เงินมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  10.5 
3. ตะกัว่มีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  11.3 
4. โฟมมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  0.1 
5. ทองเหลืองมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  8.6 
6. ของแขง็ท่ีมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ  ออสเมียม 
7. ของเหลวท่ีมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ  13.6 
8. น ้ามนัเบนซินมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  0.68 
9. ออกซิเจนมีความหนาแน่นสัมพทัธ์เท่ากบั  1.429 x 10-3 
10.  แก๊สท่ีมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ  ออกซิเจน 

 
 

 
 
 

              
 

ขอใหผ้า่นทุกคนนะครับ   


