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คำแนะนำสำหรับครู

ข้ อปฏิบัติในกำรใช้ ชุดกำรสอน
ชุดการสอน เรื่ อง ของไหล รายวิชาฟิ สิ กส์เพิม่ เติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้วธิ ีการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อช่วยให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ บรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และมีประสิ ทธิภาพ ครู ผสู ้ อน ควรดาเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมก่อนสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงในการใช้ชุดการสอนให้เข้าใจก่อนอย่างละเอียด
รอบคอบ
1.2 ตรวจดูอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชุดการสอนว่ามีครบตามที่ระบุไว้หรื อไม่
อยูใ่ นสภาพใช้ได้หรื อไม่
1.3 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ที่จะสอนและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจชัดเจนเสี ยก่อน
1.4 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ให้เป็ นไปตามลาดับการใช้ก่อนหลัง
1.5 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน โดยให้สมาชิกในกลุ่ม
ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนในระดับสู ง ปานกลาง และต่า คละกัน และจัดแบ่ง
หน้าที่และบทบาทของแต่ละคน ดังนี้
หัวหน้า
ทาหน้าที่
ควบคุมการทางานของสมาชิกในกลุ่ม
รองหัวหน้า ทาหน้าที่
ทางานแทนหัวหน้าเมื่อหัวหน้าไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้
เลขานุการ ทาหน้าที่
บันทึกข้อมูล ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
สมาชิก
ทาหน้าที่
เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากข้อมูล
ที่ได้รับ
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2. ขั้นสอน
2.1 ชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนทราบ
2.2 จัดกลุ่มตามที่เตรี ยมไว้
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3.1 ชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และลักษณะการทางานร่ วมกัน
2.3.2 แจกสื่ อการสอนให้นกั เรี ยน
2.3.3 เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อสรุ ปของกลุ่ม เช่น การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
2.3.4 เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาให้นกั เรี ยนขณะทากิจกรรม
2.3.5 ตรวจสอบการทางานของนักเรี ยน
2.3.6 สรุ ปบทเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยน
3. ขั้นหลังสอน
3.1 ตรวจบัตรบันทึกกิจกรรม
3.2 ตรวจบัตรคาตอบ
3.3 ตรวจแบบทดสอบ
3.4 บันทึกผลการให้คะแนน
3.5 เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรให้นกั เรี ยนได้
ร่ วมตรวจสอบและเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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กำรจัดห้ องเรียน
ในการเรี ยนด้วยการใช้ชุดการสอน จาเป็ นจะต้องจัดสภาพห้องเรี ยน ให้เหมาะสม เพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน การจัดห้องเรี ยนอาจจัดเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 7 - 8 คน
จานวน 6 กลุ่ม เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม
(อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

โต๊ ะครู

กระดำนหน้ ำชั้น
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน

ในกำรเรียนด้ วยชุดกำรสอน นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อ่านคาชี้แจงและคาแนะนาสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดการสอน
นักเรี ยนรับแบบบันทึกกิจกรรมประจาชุดการสอน คนละ 1 ชุดที่ครู ผสู ้ อน
ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินความรู ้เดิมของนักเรี ยน
นักเรี ยนศึกษาชุดการสอนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบัตรคาสัง่
ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อดูความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจาก
ทากิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดการเรี ยนรู ้เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
6. แจ้งคะแนนที่ทาได้จากบัตรกิจกรรม / แบบทดสอบหลังเรี ยน ให้เลขานุการกลุ่ม
บันทึกลงในแบบบันทึกคะแนน
7. หลังจากทากิจกรรมการสอนเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ให้นกั เรี ยนเก็บ สื่ อการเรี ยนการสอน
ใส่ ซองให้เรี ยบร้อย
8. ในการทากิจกรรมตามชุดการสอน ขอให้นกั เรี ยนทาด้วยความตั้งใจ ให้ความ ร่ วมมือ
และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด โดยไม่ดูเฉลยก่อนทาบัตรกิจกรรมและ
แบบทดสอบ
9. หากนักเรี ยนเรี ยนไม่ทนั หรื อเรี ยนยังไม่เข้าใจให้รับชุดการสอนไปศึกษาเพิ่มเติม
นอกเวลาเรี ยน เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
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ลำดับขั้นกำรเรียนด้ วยชุดกำรสอน
เรื่ อง ของไหล กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่ อง ความหนาแน่น

อ่ำนบัตรคำสั่ ง

ทดสอบก่อนเรียน

ศึกษำบัตรเนื้อหำ

ทำกิจกรรมและตอบคำถำม

ทดสอบหลังเรียน

ผ่ ำนเกณฑ์
ศึกษำชุดต่ อไป

ไม่ ผ่ำนเกณฑ์
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แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของไหล
ชุดที่ 1 ความหนาแน่น
เรื่ อง ความหนาแน่น
วันที่ เดือน
พ.ศ.

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

รหัสวิชา ว 33202
สาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม
เวลา 3 ชัว่ โมง
เวลา 2 ชัว่ โมง
ผูส้ อน นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ

สำระที่ 4 : แรงและกำรเคลื่อนที่
มำตรฐำน ว 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและ
แรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
1. สำระสำคัญ
ถ้านาสารต่าง ๆ ( อาจอยูใ่ นสถานะของแข็ง , ของเหลว หรื อ ก๊าซก็ได้ ) มาด้วยปริ มาตรเท่า ๆ
กัน มาเทียบมวลหรื อน้ าหนักกัน จะพบว่ามวลและน้ าหนักมีค่าต่างๆกัน แต่ถา้ เป็ นสารอย่างเดียวกัน
และสถานะเดียวกันแล้วมวลหรื อน้ าหนักจะมีค่าเท่ากัน นักวิทยาศาสตร์ จึงใช้ค่านี้แสดงสมบัติทาง
กายภาพเฉพาะตัวของสารได้ และกาหนดนิยามของความหนาแน่นของสารขึ้นว่า ความหนาแน่นของ
สารใด ๆ ( DENSITY : ) คือ มวล ( Mass : m )ของสารนั้นต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร ( Volume : V )
ดังนั้น หน่วยของความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็ นหน่วยของมวลต่อปริ มาตร คือ เป็ น กิโลกรัม ต่อ
ลูกบาศก์เมตร ( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรื อเป็ น กรัม ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร ( g / cm3 ) ก็ได้
เขียนเป็ นสู ตรได้วา่

เมื่อ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็ น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ( g/cm3 )
หรื อ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( kg / m3 )
m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็ นกรัม ( g ) หรื อ กิโลกรัม ( kg )
V ( Volume ) = ปริ มาตร หน่วยเป็ น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรื อลูกบาศก์เมตร (m3)
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2. ผลกำรเรียนรู้
1. สารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดลองและคานวณเกี่ยวกับความหนาแน่นและความดันของ
ของไหล
3. จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู ้
3.1.1 นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของความหนาแน่นได้
3.1.2 นักเรี ยนสามารถแสดงความสัมพันธ์ของมวลและปริ มาตรที่มีผลต่อความหนาแน่น
ได้
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ
3.2.1 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการการสื บค้นข้อมูล
3.2.3 ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสามารถสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอได้
3.2.4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ และในชีวติ ประจาวัน
3.3 ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์
3.3.1 ความอยากรู ้อยากเห็น
3.3.2 ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม
3.3.3 ความมีเหตุผล
3.3.4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
3.3.5 ความซื่อสัตย์
3.3.6 ความใจกว้าง
4. สำระกำรเรียนรู้
ความหนาแน่น คือ อัตราส่ วนระหว่างมวลต่อปริ มาตรของวัตถุ
5. กำรบูรณำกำร
5.1 ภาษาไทย - ทักษะการเขียน,ทักษะการอ่าน,การจดบันทึก
5.2 สังคมศึกษา - การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม,ความรับผิดชอบ,ความซื่อสัตย์
5.3 คณิ ตศาสตร์ - การใช้ตวั เลขแสดงจานวน
- การบวก,การลบ,การคูณ,การหาร
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6. บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ความพอประมาณ พอเพียง
6.1.1 นักเรี ยนศึกษาชุดการสอนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้โดยใช้เวลาเหมาะสม เสร็ จตามเวลา
ที่กาหนด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า
6.2 ความมีเหตุผล
6.2.1 นักเรี ยนทราบความหมายของความหนาแน่นและสามารถอธิบายได้
6.2.2 นักเรี ยนแสดงความสัมพันธ์ของมวลและปริ มาตรที่มีผลต่อความหนาแน่นได้
6.3 ความมีภูมิคุม้ กัน
6.3.1 นักเรี ยนมีความรู ้ในเรื่ องความหนาแน่น
6.3.2 นักเรี ยนนาความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6.4 เงื่อนไขความรู ้
6.4.1 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาชุดการสอนและจากประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาใช้ในการค้นคว้าเพิ่มเติมได้
6.5 เงื่อนไขคุณธรรม
6.5.1 นักเรี ยนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีสัมพันธภาพที่ดีกบั ทุกคนมีลกั ษณะนิสัย
ในการงานที่ดี
7. กิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ประกอบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง ควำมหนำแน่ น (เวลำ 2 ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1
ปฐมนิเทศ/ทดสอบก่อนเรียนข้ อสอบฉบับรวมใหญ่ 30 ข้ อ เรื่ อง ของไหล
ชั่วโมงที่ 2
7.1 ขั้นสร้ ำงควำมสนใจ (Engagement)
7.1.1 ครู ทกั ทายนักเรี ยนและนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการทบทวนถึงสถานะของสสาร ให้
นักเรี ยนตอบคาถามว่าสสารแบ่งออกกี่สถานะและมีลกั ษณะอย่างไรบ้าง (สสำรแบ่ งออกเป็ น
สำมสถำนะ คือ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส ที่อุณหภูมิหนึ่งของแข็งมีรูปร่ ำงและปริมำตรคงตัว
ถ้ ำถูกแรงไม่ มำกอัด ส่ วนของเหลวจะมีปริมำตรคงตัวและมีรูปทรงตำมภำชนะทีบ่ รรจุและปริมำตร
ลดลงเมื่อถูกแรงอัด ส่ วนแก๊ สมีรูปร่ ำงและปริมำตรไม่ คงตัว ปริมำตรขึน้ อยู่กบั ภำชนะทีบ่ รรจุและ
กำรเปลีย่ นแปลงปริมำตรจะมีมำกกว่ ำของเหลว แม้ อุณหภูมิจะเปลีย่ นเล็กน้ อย แต่ เนื่ องจำกของเหลว
และแก๊ สมีรูปร่ ำงไม่ แน่ นอน อีกทั้งสำมำรถไหลจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จึงอำจเรียกทั้งสองสถำนะ
นีว้ ่ำ ของไหล)
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7.1.2 ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง ความหนาแน่น ซึ่งเป็ นปรนัย 10 ข้อ
ใช้เวลา 10 นาที
7.1.3 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องสถานะของสสารโดยให้นกั เรี ยนอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหว่างของแข็ง ของเหลวและแก๊ส (ของเหลวเป็ นสถำนะหนึ่งของสสำรที่โมเลกุลอยู่ห่ำงกันมำกกว่ ำ
ของแข็ง แต่ น้อยกว่ ำแก๊ ส เนื่ องจำกของเหลวมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่ ำงโมเลกุลน้ อย ทำให้ โมเลกุลสำมำรถ
เคลื่อนทีไ่ ด้ ของเหลวจึงมีรูปร่ ำงเปลีย่ นแปลงตำมภำชนะทีบ่ รรจุได้ )
7.1.4 จากนั้นตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนว่า ถ้านาโฟมและแท่งเหล็ก
ไปใส่ ภาชนะที่บรรจุน้ า นักเรี ยนจะสังเกตเห็นอะไร (โฟมจะลอยนำ้ ส่ วนเหล็กจะจมนำ้ )
7.1.5 ครู ถามนักเรี ยนว่าสาเหตุที่โฟมลอยน้ าและเหล็กจมน้ าเพราะอะไร (เนื่องจำกโฟม
มีควำมหนำแน่ นน้ อยกว่ำนำ้ และแท่งเหล็กมีควำมหนำแน่ นมำกกว่ำนำ้ )
7.2 ขั้นสำรวจและค้ นหำ (Exploration)
7.2.1 แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจ
7.2.2 ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มแบบคละเด็กเก่งและไม่เก่งอยูด่ ว้ ยกัน เพื่อประกอบกิจกรรม
ตามที่กาหนดในคู่มือการใช้ชุดการสอนและแผนผังการจัดห้องเรี ยน
7.2.3 ให้นกั เรี ยนเลือกประธานและรองประธานกลุ่ม
7.2.4 ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มอ่านบัตรคาสั่งในชุดการสอนแล้วปฏิบตั ิตาม
7.2.5 นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหา
7.2.6 นักเรี ยนอ่านบัตรคาถาม
7.2.7 นักเรี ยนตอบคาถามและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลยโดยจะมีให้กลุ่มละ 1 ชุด
7.2.8 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทาแบบฝึ กหัด
7.3 ขั้นอธิบำยและลงข้ อสรุ ป (Explanation)
7.3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปและอภิปรายเฉลยบัตรคาถามและแบบฝึ กหัด
7.3.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมสรุ ปเกี่ยวกับเรื่ องความหนาแน่น ดังนี้
ความหนาแน่นของสารใดๆ ( DENSITY : ) คือ มวล ( Mass : m ) ของสารนั้นต่อหนึ่งหน่วย
ปริ มาตร ( Volume : V ) ดังนั้น หน่วยของความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็ นหน่วยของมวลต่อปริ มาตร คือ
เป็ น กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรื อเป็ น กรัม ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร
( g / cm3 ) ก็ได้ เขียนเป็ นสู ตรได้วา่
เมื่อ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็ น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ( g/cm3 )
หรื อ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( kg / m3 )
m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็ นกรัม ( g ) หรื อ กิโลกรัม ( kg )
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V ( Volume ) = ปริ มาตร หน่วยเป็ น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรื อลูกบาศก์เมตร ( m3)
7.4 ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)
7.4.1 ครู ต้ งั คาถามเกี่ยวกับโจทย์การคานวณเรื่ องความหนาแน่นบนหน้ากระดาน
พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทา
7.4.2 ถ้ากลุ่มไหนทาเสร็ จก่อนให้ออกมานาเสนอ โดยให้กลุ่มที่เหลือร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นและตรวจสอบว่าถูกต้องพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุดทุกคน
7.4.3 ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปเรื่ อง ความหนาแน่น ลงในสมุด
7.5 ขั้นประเมิน (Evaluation)
7.5.1 การตอบคาถาม
7.5.2 สังเกตการทางานของแต่ละกลุ่ม จากการเรี ยนด้วยชุดการสอน
7.5.3 ทาแบบทดสอบ/แบบฝึ กหัด
8. สื่ อกำรเรียนรู้
8.1 ชุดการสอนสาหรับนักเรี ยน 45 ชุด
8.2 บัตรเฉลยคาถาม 6 ชุด
8.3 บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด 6 ชุด
8.4 บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน 6 ชุด
9. กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
เป้ ำหมำย
กำรเรี ยนรู้
ความเข้าใจที่
คงทน
- ด้านความรู ้
ทักษะ/
กระบวนการ

ชิ้นงำน/ภำระงำน
ร่ องรอยหลักฐำน
1. ผลการตอบคาถาม
2. ผลการทากิจกรรม
3. ผลการทาแบบฝึ กหัด
4. ผลการทาแบบทดสอบ
1. การตอบคาถาม
2. การทาแบบฝึ กหัด
3. การทาแบบทดสอบ

วิธีวดั

เครื่ องมือ

เกณฑ์

1. ให้ตอบคาถาม
2. ให้ทากิจกรรม
3. ให้ทาแบบฝึ กหัด
4. ให้ทาแบบทดสอบ
1. ให้ตอบคาถาม
2. ให้ทาแบบฝึ กหัด
3. ให้ทาแบบทดสอบ

1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต
3. แบบฝึ กหัด
4. แบบทดสอบ
1. แบบสังเกต
2. แบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบ

- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80 %
- ทาแบบทดสอบ
ถูกต้อง 80%
- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80 %
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เป้ ำหมำย
กำรเรี ยนรู้
เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์

ชิ้นงำน/ภำระงำน
ร่ องรอยหลักฐำน
1. ความอยากรู ้อยากเห็น
2. ความรับผิดชอบ
ความเพียรพยายาม
3. ความมีเหตุผล
4. ความมีระเบียบและ
รอบคอบ
5. ความซื่อสัตย์
6. ความใจกว้าง
ทักษะการ
1. ทักษะการแก้ปัญหา
เรี ยนรู ้เฉพาะ 2. ทักษะกระบวนการ
วิชา
ทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการ
1. ทักษะการทางาน
เรี ยนรู ้ร่วมวิชา 2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
3. ทักษะการนาเสนองาน

วิธีวดั

เครื่ องมือ

1. ใช้การสังเกต
2. ใช้การสังเกต

1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต

3. ใช้การสังเกต
4. ใช้การสังเกต

3. แบบสังเกต
4. แบบสังเกต

5. ใช้การสังเกต
6. ใช้การสังเกต
1. ให้แก้ปัญหา
2. ให้คิดคานวณ
3. ให้ทางานกลุ่ม
1. ให้ทางาน
2. ให้ทางานกลุ่ม
3. ให้นาเสนอผลงาน

5. แบบสังเกต
6. แบบสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
3. แบบสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
3. แบบประเมิน

เกณฑ์
ผ่านการสังเกต
และประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑ์ 80%

- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80%
- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80%
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ น

บัตรคำสั่ ง
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจอย่างน้อยคนละ 2 รอบ
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อประกอบกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บสื่ อการสอน
ทุกอย่างให้เรี ยบร้อย
5. ร่ วมกันสรุ ปและอภิปรายกับผูส้ อนหลังจากทากิจกรรมที่ 1 เสร็จเรี ยบร้อย
6. ห้ามหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากครู ผสู ้ อน

อ่านทาความเข้าใจดี ๆ นะ
ครับ…
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ น
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรเนื้อหำ
ถ้านาสารต่าง ๆ ( อาจอยูใ่ นสถานะของแข็ง , ของเหลว หรื อ แก๊สก็ได้ ) มาด้วย
ปริ มาตรเท่า ๆ กัน มาเทียบมวลหรื อน้ าหนักกัน จะพบว่ามวลและน้ าหนักมีค่าต่าง ๆ กัน แต่
ถ้าเป็ นสารอย่างเดียวกัน และสถานะเดียวกันแล้วมวลหรื อน้ าหนักจะมีค่าเท่ากัน
นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ค่านี้แสดงสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวของสารได้ และกาหนดนิยาม
ของความหนาแน่นของสารขึ้นว่า ความหนาแน่นของสารใด ๆ ( DENSITY : ) คือ มวล
( Mass : m )ของสารนั้นต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร ( Volume : V ) ดังนั้น หน่วยของ
ความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็ นหน่วยของมวลต่อปริ มาตร คือ เป็ นกิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรื อเป็ น กรัม ต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร ( g / cm3 ) ก็ได้
เขียนเป็ นสู ตรได้วา่
เมื่อ  ( Density ) = ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็ น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
( g/cm3 ) หรื อ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( kg / m3 )
m ( mass ) = มวลสาร หน่วยเป็ นกรัม ( g ) หรื อ กิโลกรัม ( kg )
V ( Volume ) = ปริ มาตร หน่วยเป็ น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรื อลูกบาศก์เมตร
( m3)
คุณสมบัติเกี่ยวกับความหนาแน่นในเรื่ องของการจมการลอย คือ
1. ถ้านาของแข็งไปใส่ ในของเหลวหากของแข็งลอยแสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่า
ของเหลวแต่ถา้ ของแข็งจมแสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
2. ถ้านาของเหลวทั้ง 2 ชนิด ไปใส่ ในภาชนะเดียวกัน หากของเหลวใด อยูช่ ้ นั บน
แสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่า แต่มีขอ้ จากัดคือของเหลวทั้ง 2 ชนิด ต้องไม่สามารถผสม
หรื อละลายซึ่งกันและกันได้
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ตัวอย่ ำงกำรคำนวณ เรื่ อง ควำมหนำแน่ น
ตัวอย่ ำงที่ 1 แม่คา้ บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 800 ลูกบาศก์เมตร และมวล 40
กิโลกรัม ลงในถัง จงหาความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้วา่ มีขนาดเท่าใด
วิธีทำ
หาความหนาแน่นของแก๊สจากสมการ  = m
V

ในที่น้ ีปริ มาตรของแก็ส
มวลของแก๊ส
แทนค่าจะได้

V = 800 m3
m = 40 kg
40 kg
=
= 0.05 kg/m3
800 m 3

คำตอบ ความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้เท่ากับ 0.05 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตัวอย่ ำงที่ 2 โฟมมีปริ มาตรขนาด 1 × 10-3 ลูกบาศก์เมตร และมีความหนาแน่น
0.1 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะนั้นโฟมจะมีมวลเท่าใด
วิธีทำ
หามวลของโฟมจากสมการ  = m
V

ในที่น้ ีปริ มาตรของโฟม V = 1 × 10-3 m3
ความหนาแน่น
 = 0.1 × 103 kg/m3
m
แทนค่าลงในสมการ 0.1 × 103 kg/m3 =

1  10 3 m 3

จะได้
m = 0.1 × 103 kg/m3 × 1 × 10-3 m3 = 0.1 kg
คำตอบ มวลของโฟมเท่ากับ 0.1 กิโลกรัม
นักเรียนลองทบทวน
ความรู้ก่อนนะครับ
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ น
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรคำถำม
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
เมื่อนาวัตถุใดๆ มาใส่ ในของเหลว สามารถเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของวัตถุน้ นั
กับของเหลวได้จากลักษณะการลอยของวัตถุ ดังภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวคือ………………………
วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะ……………………………………….
วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะ…………………………………….
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ น
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรคำตอบ
ชื่ อ...........................................................ชั้น.............เลขที.่ .............
1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวคือ………………………
วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะ……………………………………….
วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะ…………………………………….

ถูก................ข้อ
สรุ ป
ผ่าน
ผิด..................ข้อ
ไม่ผา่ น
.........................................ผูป้ ระเมิน
.......................................ผูส้ อน
(
)
(นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ)
วิธีกำรประเมิน
1. ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
2. บางโอกาสให้นกั เรี ยนผลัดกันประเมิน
3. เกณฑ์ถูกต้อง 4 ข้อ ผ่าน ผิดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไปไม่ผา่ น
4. นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นให้ทบทวนบัตรเนื้ อหาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง
รวมคะแนน
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นและควำมดันในของเหลว
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรเฉลย
1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ C
วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ A
วัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวคือ B
วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะมีควำมหนำแน่ นมำกว่ ำของเหลว
วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะมีควำมหนำแน่ นน้ อยกว่ ำของเหลว

ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับ
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นและควำมดันในของเหลว
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
แบบฝึ กหัด
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)
1. บรรจุของเหลวมวล 10 กิโลกรัม มีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เมตร จงหาความ
หนาแน่นของของเหลว
2. บรรจุของเหลวที่มีความหนาแน่น 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าของเหลวมี
ปริ มาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จงหามวลของของเหลว
3. พ่อค้าบรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 400 ลูกบาศก์เมตร และมวล 800 กิโลกรัม
ลงในถัง จงหาความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้วา่ มีขนาดเท่าใด
4. บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมวล
40 กิโลกรัม ลงในถัง จงหาปริ มาตรของแก๊สชนิดนี้วา่ มีขนาดเท่าใด
5. บรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เมตร และมวล 4 กิโลกรัม
ลงในถัง จงหาความหนาแน่นของของเหลวว่ามีขนาดเท่าใด
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นและควำมดันในของเหลว
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรคำตอบแบบฝึ กหัด
ชื่อ............................................................ชั้น.................เลขที่.................
ข้อที่
1
2
3
4
5

คาตอบ

รวมคะแนน ถูก................ข้อ
สรุ ป
ผ่าน
ผิด...................ข้อ
ไม่ผา่ น
.......................................ผูป้ ระเมิน
.......................................ผูส้ อน
(
)
(นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ)
วิธีกำรประเมิน
1. ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
2. บางโอกาสให้นกั เรี ยนผลัดกันประเมิน
3. เกณฑ์ถูกต้อง 4 ข้อ ผ่าน ผิดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไปไม่ผา่ น
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นและควำมดันในของเหลว
กิจกรรมที่ 1 ควำมหนำแน่ น
บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด
ข้อที่
1
2
3
4
5

ฟิ สิ กส์ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ

คาตอบ
0.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2000 กิโลกรัม
2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0.05 ลูกบาศก์เมตร
0.04 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ ที่ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของไหล
ชุดที่ 1 ความหนาแน่น
เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
วันที่ เดือน
พ.ศ.

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

รหัสวิชา ว33202
สาระการเรี ยนรู ้ เพิ่มเติม
เวลา 3 ชัว่ โมง
เวลา 1 ชัว่ โมง
ผูส้ อน นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ

สำระที่ 4 : แรงและกำรเคลื่อนที่
มำตรฐำน ว 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและ
แรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
1. สำระสำคัญ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์(Relative density)
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ เป็ นปริ มาณที่บอกค่าเปรี ยบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ
กับค่าความหนาแน่นของน้ าหรื ออาจเรี ยกได้อีกอย่างว่า ค่าความถ่วงจาเพาะของสาร(Specific gravity)
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ =

ρ ของสารใดๆ
ρ

น้ า

เมื่อ ของสารใดๆ แทนความหนาแน่นของสารใดๆ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
น้ า
แทนความหนาแน่นของน้ า มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
การหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร เช่น ความความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทอง
โดยพิจารณาจาก ทองมีความหนาแน่น 19.3 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และน้ ามีความหนาแน่น
1 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทองมีค่าเท่ากับ 19.3  10 kg / m = 19.3
3

3

1  10 3 kg/ m 3

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 19.3 แสดงว่า ทองมีความหนาแน่นเป็ น 19.3 เท่าของความหนาแน่นของน้ า
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2. ผลกำรเรียนรู้
1. สารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดลองและคานวณเกี่ยวกับความหนาแน่นและความดันของ
ของไหล
3. จุดประสงค์ กำรเรียนรู้
3.1 ด้านความรู ้
3.1.1 นักเรี ยนอธิบายความหมายของความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้
3.1.2 นักเรี ยนสามารถคานวณหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารใด ๆได้
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ
3.2.1 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3.2.2 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการการสื บค้นข้อมูล
3.2.3 ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสามารถสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอได้
3.2.4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ และในชีวติ ประจาวัน
3.3 ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์
3.3.1 ความอยากรู ้อยากเห็น
3.3.2 ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม
3.3.3 ความมีเหตุผล
3.3.4 ความมีระเบียบและรอบคอบ
3.3.5 ความซื่อสัตย์
3.3.6 ความใจกว้าง
4. สำระกำรเรียนรู้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ เป็ นปริ มาณที่บอกค่าเปรี ยบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ กับค่า
ความหนาแน่นของน้ าหรื ออาจเรี ยกได้อีกอย่างว่า ค่าความถ่วงจาเพาะของสาร (Specific gravity)
5. กำรบูรณำกำร
5.1 ภาษาไทย - ทักษะการเขียน,ทักษะการอ่าน,การจดบันทึก
5.2 สังคมศึกษา - การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม,ความรับผิดชอบ,ความซื่อสัตย์
5.3 คณิ ตศาสตร์ - การใช้ตวั เลขแสดงจานวน
- การบวก,การลบ,การคูณ,การหาร
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6. บูรณำกำรเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ความพอประมาณ พอเพียง
6.1.1 นักเรี ยนศึกษาชุดการสอนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้โดยใช้เวลาเหมาะสม เสร็ จตามเวลาที่
กาหนด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า
6.2 ความมีเหตุผล
6.2.1 นักเรี ยนสามารถอธิ บายความหมายและทาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความหนาแน่น
สัมพัทธ์ได้
6.2.2 นักเรี ยนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของของสารใด ๆ และ
ความหนาแน่นของน้ าที่ทาให้เกิดความหนาแน่นสัมพัทธ์ได้
6.3 ความมีภูมิคุม้ กัน
6.3.1 นักเรี ยนมีความรู ้ในเรื่ องความหนาแน่นสมพัทธ์
6.3.2 นักเรี ยนนาความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6.4 เงื่อนไขความรู ้
6.4.1 นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาชุดการสอนและจากประสบการณ์ที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาใช้ในการค้นคว้าเพิ่มเติมได้
6.5 เงื่อนไขคุณธรรม
6.5.1 นักเรี ยนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีสัมพันธภาพที่ดีกบั ทุกคนมีลกั ษณะนิสัย
ในการทางานที่ดี
7. กิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ประกอบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์ (เวลำ 1 ชั่วโมง)
7.1 ขั้นสร้ ำงควำมสนใจ (Engagement)
7.1.1 ทบทวนเกี่ยวกับเรื่ องความหมายของความหนาแน่น โดยให้นกั เรี ยนอธิบาย
ร่ วมกันว่า ความหนาแน่นของสารแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
7.1.2 ครู ให้นกั เรี ยนดูหนังสื อเรี ยนฟิ สิ กส์ เล่ม 5 หน้า 2 ตารางที่ 17.1 ความหนาแน่น
ของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสและความดัน 1 บรรยากาศ
7.1.3 จากนั้นตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนว่า ของแข็งและของเหลวใน
ตารางที่ 9.1 ชนิดใดบ้างที่จมและลอยน้ า ให้นกั เรี ยนตอบช่วยกันและให้เหตุผล
7.2 ขั้นสำรวจและค้ นหำ (Exploration)
7.2.1 แจ้งวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดการสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจ
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7.2.2 ให้นกั เรี ยนเข้ากลุ่มตามเดิมที่ได้แบ่งไว้ เพื่อประกอบกิจกรรมตามที่กาหนด
ในคู่มือการใช้ชุดการสอนและแผนผังการจัดห้องเรี ยน
7.2.3 นักเรี ยนอ่านบัตรคาสั่งแล้วปฏิบตั ิตาม
7.2.4 นักเรี ยนอ่านบัตรเนื้อหา
7.2.5 นักเรี ยนอ่านบัตรคาถาม
7.2.6 นักเรี ยนตอบคาถามและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
7.2.7 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทาแบบฝึ กหัด
7.3 ขั้นอธิบำยและลงข้ อสรุ ป (Explanation)
7.3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปและอภิปรายเฉลยบัตรคาถามและแบบฝึ กหัด
7.3.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมสรุ ปเกี่ยวกับเรื่ องความหนาแน่นสัมพัทธ์ ดังนี้
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ เป็ นปริ มาณที่บอกค่าเปรี ยบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ
กับค่าความหนาแน่นของน้ าหรื ออาจเรี ยกได้อีกอย่างว่า ค่าความถ่วงจาเพาะของสาร (Specific gravity)
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ =

ρ ของสารใดๆ
ρ

น้ า

เมื่อ ของสารใดๆ แทนความหนาแน่นของสารใดๆ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
น้ า
แทนความหนาแน่นของน้ า มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7.4 ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)
7.4.1 ครู ต้ งั คาถามเกี่ยวกับโจทย์การคานวณเรื่ องความหนาแน่นสัมพัทธ์ โดยให้นกั เรี ยน
หาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของเหลวหรื อของแข็งที่อยูใ่ นตารางที่ 17.1 เช่น จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ของปรอท บนหน้ากระดาน พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันฝึ กทา
7.4.2 ถ้ากลุ่มไหนทาเสร็ จก่อนให้ออกมานาเสนอ โดยให้กลุ่มที่เหลือร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นและตรวจสอบว่าถูกต้องพร้อมทั้งเขียนบันทึกลงในสมุดทุกคน
7.5 ขั้นประเมิน (Evaluation)
7.5.1 การตอบคาถาม
7.5.2 สังเกตการทางานของแต่ละกลุ่ม จากการเรี ยนด้วยชุดการสอน
7.5.3 ทาแบบทดสอบ/แบบฝึ กหัด
7.5.4 ให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปเรื่ องความหนาแน่นสัมพัทธ์ลงในสมุด
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8. สื่ อกำรเรียนรู้
8.1 ชุดการสอนสาหรับนักเรี ยน 45 ชุด
8.2 บัตรเฉลยคาถาม 6 ชุด
8.3 บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด 6 ชุด
9. กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
เป้ ำหมำย
กำรเรี ยนรู้
ความเข้าใจที่
คงทน
- ด้านความรู ้

ชิ้นงำน/ภำระงำน
ร่ องรอยหลักฐำน
1. ผลการตอบคาถาม
2. ผลการทากิจกรรม
3. ผลการทาแบบฝึ กหัด
4. ผลการทาแบบทดสอบ
ทักษะ/
1. การตอบคาถาม
กระบวนการ 2. การทาแบบฝึ กหัด
3. การทาแบบทดสอบ
เจตคติทาง
1. ความอยากรู ้อยากเห็น
วิทยาศาสตร์ 2. ความรับผิดชอบ
ความเพียรพยายาม
3. ความมีเหตุผล
4. ความมีระเบียบและ
รอบคอบ
5. ความซื่อสัตย์
6. ความใจกว้าง
ทักษะการ
1. ทักษะการแก้ปัญหา
เรี ยนรู ้เฉพาะ 2. ทักษะกระบวนการ
วิชา
ทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการ
1. ทักษะการทางาน
เรี ยนรู ้ร่วมวิชา 2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
3. ทักษะการนาเสนองาน

วิธีวดั

เครื่ องมือ

เกณฑ์

1. ให้ตอบคาถาม
2. ให้ทากิจกรรม
3. ให้ทาแบบฝึ กหัด
4. ให้ทาแบบทดสอบ
1. ให้ตอบคาถาม
2. ให้ทาแบบฝึ กหัด
3. ให้ทาแบบทดสอบ
1. ใช้การสังเกต
2. ใช้การสังเกต

1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต
3. แบบฝึ กหัด
4. แบบทดสอบ
1. แบบสังเกต
2. แบบฝึ กหัด
3. แบบทดสอบ
1. แบบสังเกต
2. แบบสังเกต

- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80 %
- ทาแบบทดสอบ
ถูกต้อง 80%
- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80 %

3. ใช้การสังเกต
4. ใช้การสังเกต

3. แบบสังเกต
4. แบบสังเกต

5. ใช้การสังเกต
6. ใช้การสังเกต
1. ให้แก้ปัญหา
2. ให้คิดคานวณ
3. ให้ทางานกลุ่ม
1. ให้ทางาน
2. ให้ทางานกลุ่ม
3. ให้นาเสนองาน

5. แบบสังเกต
6. แบบสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
3. แบบสังเกต
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน
3. แบบประเมิน

ผ่านการสังเกต
และประเมิน
คุณภาพตาม
เกณฑ์ 80%

- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80%
- ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามเกณฑ์ 80%

27

ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรคำสั่ ง
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจอย่างน้อยคนละ 2 รอบ
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อประกอบกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บสื่ อการสอน
ทุกอย่างให้เรี ยบร้อย
5. ร่ วมกันสรุ ปและอภิปรายกับผูส้ อนหลังจากทากิจกรรมที่ 2 เสร็จเรี ยบร้อย
6. ห้ามหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วย ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากครู ผสู ้ อน
อ่านทาความเข้าใจให้ดี ๆ นะครับ …
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรเนื้อหำ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density)
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ เป็ นปริ มาณที่บอกค่าเปรี ยบเทียบค่าความหนาแน่นของ
สารใด ๆ กับค่าความหนาแน่นของน้ าหรื ออาจเรี ยกได้อีกอย่างว่า ค่าความถ่วงจาเพาะของ
สาร (Specific gravity)
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ =

ρ ของสารใดๆ
ρ

น้ า

เมื่อ ของสารใดๆ แทนความหนาแน่นของสารใด ๆ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร
น้ า แทนความหนาแน่นของน้ า มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
การหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร เช่น ความความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทอง
โดยพิจารณาจาก ทองมีความหนาแน่น 19.3 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และน้ ามี
ความหนาแน่น 1 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทองมีค่าเท่ากับ 19.3  10 kg / m = 19.3
3

3

1  10 3 kg/ m 3

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 19.3 แสดงว่า ทองมีความหนาแน่นเป็ น 19.3 เท่าของ
ความหนาแน่นของน้ า
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรคำถำม
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
(ข้อละ 1 คะแนน)
ข้อที่
คาถาม
1 ตะกัว่ มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 11.3 แสดงว่าตะกัว่ มีความหนาแน่นเท่าใด
2 เหล็กมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 7.8 แสดงว่าเหล็กมีความหนาแน่นเท่าใด
3 น้ ามันเบนซินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.68 แสดงว่าน้ ามันเบนซิน
มีความหนาแน่นเท่าใด
4 โฟมลอยน้ าได้เพราะเหตุใด
5 แก้วจมน้ าเพราะเหตุใด
6 ถ้าน้ าแข็งมีความหนาแน่น 0.917 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ
น้ าแข็ง
7 ถ้าปรอทมีความหนาแน่น 13.6 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ของปรอท
8 ถ้าอากาศมีความหนาแน่น 1.21 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอากาศ
9 ถ้าคอนกรี ตมีความหนาแน่น 2.3 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ขอคอนกรี ต
10 จงหาผลต่างของความหนาแน่นสัมพัทธ์ระหว่างเหล็กและคอนกรี ต
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรคำตอบ
ชื่ อ................................................................ชั้น.............เลขที.่ ..............
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมข้อความลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ข้ อที่
คำตอบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ถูก................ข้อ
สรุ ป
ผ่าน
ผิด.................ข้อ
ไม่ผา่ น
.........................................ผูป้ ระเมิน
.......................................ผูส้ อน
(
)
(นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ)
วิธีกำรประเมิน
1. ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
2. บางโอกาสให้นกั เรี ยนผลัดกันประเมิน
3. เกณฑ์ถูกต้อง 8 ข้อ ผ่าน ผิดมากกว่า 2 ข้อขึ้นไปไม่ผา่ น
4. นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นให้ทบทวนบัตรเนื้ อหาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง

รวมคะแนน
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรเฉลย
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คำตอบ
11.3 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7.8 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0.68 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า
ความหนาแน่นมากกว่าน้ า
0.917
13.6
1.21 × 10-3
2.3
5.5

ห้ ำมดูเฉลย
ก่อนทำนะครับ....
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
แบบฝึ กหัด
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนใช้ตารางที่ 1 ในการตอบคาถาม (ข้อละ 1 คะแนน)
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของสารบางชนิ ดที่อุณหภูมิ 0 C0 และความดัน 1 บรรยากาศ
สำร
ควำมหนำแน่ น (kg/m3)
สำร
ควำมหนำแน่ น (kg/m3)
ของแข็ง
ของเหลว
13.6 x 103
ออสเมียม 22.5 x 103
ปรอท
19.3 x 103
1.024 x 103
ทอง
น้ าทะเล
น้ า (4 °C)
1.00 x 103
ยูเรเนียม 18.7 x 103
11.3 x 103
ตะกัว่
เอทิลแอลกอฮอร์ 0.79 x 103
10.5 x 103
0.68 x 103
เงิน
น้ ามันเบนซิ น
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
(2.4 - 2.8) x 103
แก้ว
ไฮโดรเจน
0.090
น้ าแข็ง 0.917 x 103
0.1 x 103
โฟม
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
แบบฝึ กหัด
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนใช้ตารางที่ 1 ในการตอบคาถาม (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ยูเรเนียมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ…………………………………..
2. เงินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………………….
3. ตะกัว่ มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………………..
4. โฟมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………….….…..
5. ทองเหลืองมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ………………………………..
6. ของแข็งที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ……………..…………….
7. ของเหลวที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ…………….…………….
8. น้ ามันเบนซินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………..
9. ออกซิเจนมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ………………..………………..
10. แก๊สที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ……………………………….

34

ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรคำตอบแบบฝึ กหัด
ชื่ อ.........................................................................ชั้น..................เลขที.่ ...........
คำชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงคาตอบให้ถูกต้อง
1. ตอบ………………………………………………………………….
2. ตอบ………………………………………………………………….
3. ตอบ………………………………………………………………….
4. ตอบ………………………………………………………………….
5. ตอบ………………………………………………………………….
6. ตอบ………………………………………………………………….
7. ตอบ………………………………………………………………….
8. ตอบ………………………………………………………………….
9. ตอบ………………………………………………………………….
10. ตอบ………………………………………………………………….
ถูก................ข้อ
ผิด.................ข้อ
.........................................ผูป้ ระเมิน
(
)
วิธีกำรประเมิน
1. ครู เป็ นผูป้ ระเมิน
2. บางโอกาสให้นกั เรี ยนผลัดกันประเมิน
3. เกณฑ์ถูกต้อง 8 ข้อ ผ่าน ผิดมากกว่า 2 ข้อขึ้นไปไม่ผา่ น

รวมคะแนน

ผ่าน
ไม่ผา่ น
.......................................ผูส้ อน
(นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ)
สรุ ป
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ชุ ดกำรสอน
เรื่ อง ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์

กิจกรรมที่ 2 ควำมหนำแน่ นสั มพัทธ์
บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด
1. ยูเรเนียมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 18.7
2. เงินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 10.5
3. ตะกัว่ มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 11.3
4. โฟมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 0.1
5. ทองเหลืองมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 8.6
6. ของแข็งที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ ออสเมียม
7. ของเหลวที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ 13.6
8. น้ ามันเบนซินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 0.68
9. ออกซิเจนมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ 1.429 x 10-3
10. แก๊สที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ ออกซิเจน

ขอให้ผา่ นทุกคนนะครับ

