
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยม เขต 41 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

นำย ปภังค์กร เมฆแสน 

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร 

            โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์ จังหวัดก ำแพงเพชร  

แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหำ เรื่อง ของไหล 
วิชำฟิสิกส์ ว 33201 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
วิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

เล่มท่ี 1  เร่ือง ควำมหนำแน่น 



แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหำ  
เรื่อง ของไหล  วิชำฟิสิกส์ ว 33201  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

 
 
 

เล่มท่ี 1 เร่ือง ควำมหนำแน่น 
 

นำย ปภงัค์กร เมฆแสน 

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ครชู ำนำญกำร 

 
โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์  
จังหวัดก ำแพงเพชร 
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม เขต 41 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธกิำร
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

ค ำน ำ 
 แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น มีเน้ือหาตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือพฒันาให้ผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยผูเ้รียนสามารถ ศึกษาเน้ือหาและ
ฝึกปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และน าไปสู่การบรรลุตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
 แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น น้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อครูผูส้อนท่ีจะน าเน้ือหาไปสอนหรือปรับประยุกตใ์ช้
ใหเ้หมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน และขอขอบคุณในความกรุณาและความช่วยเหลือของผูอ้  านวยการ
โรงเรียนคลองลานพฒันาจินดาศกัด์ิ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีได้แนะน าและให้ค  าปรึกษาแนว
ทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจนให้ก าลงัใจแก่ผูจ้ดัท าดว้ยดี
เสมอมา ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหาชุดน้ี ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและไดน้ าไปใชเ้พื่อ
ทดลองหาประสิทธิภาพแลว้สามารถน าไปใช้แกปั้ญหาและพฒันาการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 
ผูจ้ดัท าหวงัวา่ แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วชิาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงและ
เป็นตวัอยา่งแก่ผูท่ี้สนใจเพื่อประโยชน์ในทางวชิาการ 
 

 

       ปภงัคก์ร เมฆแสน 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

เร่ือง                                หน้ำ 
ค าน า           ก 
สารบญั                 ข 
สารบญัรูปภาพ     ค 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น     1 
ค าแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น ส าหรับครู    2 
ค าแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น ส าหรับนกัเรียน   3
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้     4 
วธีิการวดัผลประเมินผล         5 
แบบทดสอบก่อนเรียน         6 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน        9 
ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง สมบติัของของไหล          10 
แบบฝึกทกัษะท่ี 1 เร่ือง สมบติัของของไหล      12 
ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง ความหนาแน่น       13 
แบบฝึกทกัษะท่ี 2 เร่ือง ความหนาแน่น       15 
ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา      16 
แบบฝึกทกัษะท่ี 3 เร่ือง ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา      18 
แบบทดสอบหลงัเรียน         21 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน       24 
บรรณานุกรม          25 
ภาคผนวก          26 
 
 
 

 

สำรบัญ 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

 ภาพท่ี       หนา้ 
1 แกว้บรรจุของเหลว        10 
2 การจดัเรียงอนุภาคของสสาร       11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญภำพ 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 ค ำช้ีแจงกำรใช้แบบฝึกทกัษะ  

 1. แบบฝึกทกัษะแก้โจทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ของไหล มีทั้งหมด 
6 เล่ม ดงัน้ี 
  เล่มท่ี 1 เร่ือง ความหนาแน่น 
  เล่มท่ี 2  เร่ือง ความดนัในของไหล 
  เล่มท่ี 3 เร่ือง กฎพาสคลั 
  เล่มท่ี 4 เร่ือง แรงลอยตวัและหลกัอาร์คิมีดิส 
  เล่มท่ี 5 เร่ือง ความตึงผิวและความหนืด 
  เล่มท่ี 6 เร่ือง พลศาสตร์ของของไหล 
 2. แบบฝึกทกัษะแก้โจทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1เร่ือง ความหนาแน่น ประกอบดว้ย 
  2.1 ปก 
  2.2 ค าน า 
  2.3 ค าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะเล่มท่ี 1 เร่ือง ความหนาแน่น 
  2.4 ค  าแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะเล่มท่ี 1 เร่ือง ความหนาแน่น ส าหรับครู  
  2.5 ค  าแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะเล่มท่ี 1 เร่ือง ความหนาแน่น ส าหรับนกัเรียน 
  2.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  2.7 แบบทดสอบก่อนเรียน  
  2.8 ใบความรู้ 
  2.9 แบบฝึกทกัษะ 
  2.10 แบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.11 ปกหลงั 
 3. การใช้แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น จะบรรลุตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ครูและนกัเรียนควรศึกษาค าแนะน าการใชใ้หเ้ขา้ใจก่อน 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกทักษะ  
               

 ส ำหรับครู   

 การใชแ้บบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วชิาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น เป็นส่ือการเรียนรู้ ครูควรปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแบบฝึกทกัษะแก้โจทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น เล่มน้ีตั้งแต่มาตรฐานการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกทกัษะ ตลอดจนแบบทดสอบต่างๆ ให้
เขา้ใจก่อนน าไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. แนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น แก่นกัเรียนใหเ้ขา้ใจ
ก่อนลงมือศึกษาและควรเนน้ย  ้า เร่ือง ความซ่ือสัตย ์โดยไม่ลอกเพื่อน ไม่ให้เพื่อนท าให้และท่ีส าคญั
ไม่ควรดูเฉลยก่อน 
 3.  ช้ีแจงวิธีการศึกษาจากแบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น ให้นกัเรียน
เขา้ใจ เพื่อให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัว่าการศึกษาดว้ยแบบฝึกทกัษะ จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น นกัเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ด้านความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 4. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล 
 5. จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น ควบคู่
กบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
 6. ขณะท่ีนกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น ครูควรสังเกต
พฤติกรรมนกัเรียน ในดา้นความตั้งใจ ความสนใจ การท างานร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน อยา่งใกลชิ้ด
ถา้หากนกัเรียนมีขอ้สงสัย หรือท าไม่ได ้ครูควรใหค้  าแนะน าในขณะนั้น 
 7. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบความรู้หลงัเรียน เพื่อวดัความรู้หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ศึกษา
แบบฝึกทกัษะแก้โจทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น โดยน าคะแนนไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 8. แจง้ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนใหน้กัเรียนทราบพฒันาการของตนเองทุกคร้ัง 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกทักษะ  

    

 ส ำหรับนักเรียน 

  

             แบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น นกัเรียนควรปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ฟังครูแนะน าการใชแ้บบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 
 2. อ่านค าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น และค าแนะน า
การใชแ้บบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหาส าหรับนกัเรียนใหเ้ขา้ใจก่อนลงมือศึกษาคน้ควา้ 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและบนัทึกคะแนน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของ
ตนเอง 
 4. ศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น เรียง
ตามล าดบั 
 5. เม่ือนักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกทกัษะแก้โจทยปั์ญหา เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ให้นักเรียนแลกแบบฝึกทกัษะกบัเพื่อนเพื่อตรวจค าตอบโดยดูจากเฉลย และบนัทึก
คะแนนท่ีไดล้งในแบบบนัทึกคะแนน  
 6. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียนและบันทึกคะแนน เพื่อน าคะแนนไป
เปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียนส าหรับประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนของตนเอง 
 7. นกัเรียนควรมีความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ และความรับผิดชอบ ต่อภาระงาน เพื่อใหท้  างานได้
เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด และควรมีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ไม่ลอกเพื่อน ไม่ท าให้เพื่อน และไม่ดู
เฉลยก่อนท าเสร็จ  
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อธิบายความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ค  านวณหาปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความ

หนาแน่น ความหนาแน่นสัมพทัธ์   

 

   
 

อธิบายความหมายของของไหล ความหนาแน่น และความหนาแน่นสัมพทัธ์ได ้
2. ด้ำนทกัษะกระบวนกำร 

ค านวณหาค่าปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหนาแน่น และความหนาแน่น         
สัมพทัธ์ของสารได ้

3. ด้ำนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมัน่ในการท างาน และความซ่ือสัตย์
สุจริต 

 
 
 
 
 
 

 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผลกำรเรียนรู้ และจุดประสงค์กำรเรียนรู้  

 

 

สำระที ่4 แรงและกำรเคล่ือนที ่ 
  มำตรฐำน ว 4.1  เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์      
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ อยา่งถูกตอ้ง และ   
มีคุณธรรม  
สำระที ่8 ธรรมชำติของวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
 มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  

เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 
 
 

 
 
 

  

1. ด้ำนควำมรู้ 

 

 

 

 

 

 

สำระ และมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

     ผลกำรเรียนรู้ 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
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 วธิีกำรวดัผล และประเมนิผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วธีิกำรวดัผล เคร่ืองมือ เกณฑ์กำรวดัผล 
1. การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

เกณฑผ์า่นร้อยละ 80 

2. การตรวจแบบฝึกทกัษะแกโ้จทย์
ปัญหา 

แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เกณฑผ์า่นร้อยละ 80 

3. การแสดงพฤติกรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ก าหนด 

แบบสังเกตพฤติกรรมตาม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เกณฑผ์า่นระดบั 2 “พอใช”้  
ข้ึนไป 
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แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วชิาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

ค ำช้ีแจง  
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนเล่มท่ี 1 เร่ือง ความหนาแน่น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  
     4  ตวัเลือก ก ข ค และ ง 
 2. แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน 
 3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท                
     (X) ลงในช่องกระดาษค าตอบ 
 
1. ของไหลมีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
    ก. สสารท่ีมีรูปร่างแน่นอน   
    ข. สสารท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็ 
    ค. สสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นของเหลวเท่านั้น  
    ง. สสารท่ีสามารถไหลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 
2. ขอ้ความในขอ้ใดบ่งบอกความหนาแน่นของสารไดช้ดัเจนท่ีสุด 
    ก. ของเหลวสีเหลือง บรรจุในขวด    
    ข. น ้ามนัปาลม์มีปริมาตร 20 ลูกบาศกเ์มตร 
    ค. แก๊สฮีเลียมใชบ้รรจุในบอลลูนซ่ึงท าใหบ้อลลูนลอยได ้
    ง. น ้ามีมวล 15 กิโลกรัม บรรจุเตม็ถงัรูปลูกบาศก ์ท่ีมีความยาวดา้นละ 1 เมตร 
3. สสารในขอ้ใดท่ีมีลกัษณะเป็นของไหลทั้งหมด 
    ก. น ้ามนัพืช หิน แก๊สมีเทน    
    ข. เยลลี น ้า แก๊สไฮโดรเจน  
    ค. น ้า น ้ามนัปาลม์ แก๊สมีเทน    
    ง. ดินน ้ามนั หิน แก๊สไฮโดรเจน 

 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่ม 1 เร่ือง ความหนาแน่น 
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4. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสารมีความหมายตรงกบัขอ้ใด   
    ก. อตัราส่วนระหวา่งมวลต่อน ้าหนกัของสารนั้น     
    ข. อตัราส่วนระหวา่งมวลต่อปริมาตรของสารนั้น  
    ค. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของน ้าต่อความหนาแน่นของสารนั้น    
    ง. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน ้า 
5. ถา้ปริมาตรเท่ากนั วตัถุขอ้ใดมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด           
    ก. วตัถุ  A  มวล 1 กิโลกรัม            
    ข. วตัถุ  B  มวล 2 กิโลกรัม          
    ค. วตัถุ  C  มวล 3 กิโลกรัม            
    ง. วตัถุ  D  มวล 5 กิโลกรัม 
6. น ้ามนั 100 ลูกบาศกเ์มตร มีมวล 900 กิโลกรัม ขอ้ใดคือความหนาแน่นของน ้ามนั           
    ก. 0.9  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
    ข. 9.0  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร          
    ค. 90  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร                
    ง. 900  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
7. นกัส ารวจเดินทางดว้ยบอลลูนบรรจุแก๊ส ก่อนออกเดินทางเขาบรรจุแก๊สฮีเลียมท่ีมีปริมาตร 400       
ลูกบาศกเ์มตร และมีมวล 65 กิโลกรัม แก๊สอีเลียมในบอลลูนน้ีมีความหนาแน่นเท่าใด 
    ก. 0.05 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
    ข. 0.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร          
    ค. 0.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              

    ง. 0.54 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

8. แอลกอฮอลมี์ความถ่วงจ าเพาะ 0.8 จงหาค่าความหนาแน่นของแอลกอฮอล์ 
    ก. 3100.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
    ข. 3100.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร          
    ค. 3101.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร               

    ง. 3102.3    กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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ไดค้ะแนนนอ้ยไม่เป็นไร 

ศึกษาเพ่ิมเติมจากแบบฝึกทกัษะ 

 
 
 

9. อะลูมิเนียมมวล 40 กรัม มีปริมาตร 20 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร จะมีความหนาแน่นสัมพทัธ์ เท่าใด      
(ก าหนดใหค้วามหนาแน่นของน ้าเท่ากบั 3101.0  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)           
    ก. 1.0                      
    ข. 2.0            
    ค. 3.0                    
    ง. 4.0 
10. เหล็กมีความถ่วงจ าเพาะ 7.6 ความหนาแน่นของเหล็กมีค่าก่ี กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และเหล็ก
หนกั 15.2 นิวตนั จะมีปริมาตรเท่าใด 
   ก. 3107.6 3kg/m ,  -4102 3m     
   ข. 3103.8 3kg/m  , -4102 3m  
   ค. 3107.6 3kg/m ,  -4101 3m     
   ง. 3103.8  3kg/m  , -4101 3m  
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10 
 

 
 

     กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
                                      เล่มที ่1 เร่ือง ควำมหนำแน่น 
\ 
 
    

        ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ัน.................เลขที.่............  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

ฃ 
 
 
 
 
 
 
 
                

เกณฑ์กำรให้คะแนน                     ตอบถูก 1 คะแนน 
                     ตอบผดิ 0 คะแนน 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
8     

9     

10     

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
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 สสารในสภาพปกติมีสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ท่ีอุณหภูมิหน่ึง ของแข็ง

จะมีรูปร่างและปริมาตรคงตวั ส่วนของเหลวจะมีปริมาตรคงตวัและมีรูปร่างเปล่ียนไปตามภาชนะท่ี

บรรจุ ส่วนแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตวั ปริมาตรของแก๊สข้ึนกบัปริมาตรภาชนะท่ีบรรจุ แต่

เน่ืองจากของเหลวและแก๊สมีรูปร่างไม่แน่นอน และยงัสามารถไหลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง จึงอาจ

เรียกแก๊สและของเหลว วา่ ของไหล (Fluid) 

  

  

 

 

 

รูปท่ี 1 แกว้บรรจุของเหลว 
ท่ีมา : http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php?nid=625&filename=index 

(สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558) 
ของไหล ( Fluid ) หมายถึง  สสารท่ีสามารถไหลจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงได้ มีรูปร่างไม่

แน่นอนข้ึนอยูก่บัภาชนะท่ีบรรจุของไหลอยู ่

    ของไหลสำมำรถคงรูปอยู่ได้ในสองสถำนะ 

  

ของเหลว (Liquid) มีรูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงไดต้ามภาชนะท่ีบรรจุ แต่จะมีขอบเขต

แบ่งระหว่างตวัมนัเองกบัของไหลอ่ืนอย่างชัดเจน เรียกว่า “ผิวอิสระ” (Free surface) เช่น ถ้าน า

ของเหลวใส่ภาชนะแลว้ตั้งทิ้งไว ้ของเหลวชนิดนั้นจะมีผวิท่ีแบ่งระหวา่งตวัมนัเองกบัอากาศ 

 

ใบควำมรู้ที ่1 
เร่ือง สมบัติของของไหล 
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

  

 แก๊ส (Gas) มี รูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงได้ตามภาชนะท่ีบรรจุ โดยมีลักษณะ

แพร่กระจายทัว่ภาชนะ ไม่มีผิวอิสระ และถูกบีบอดัไดง่้ายกวา่ของเหลว เน่ืองจากมีระยะห่างระหวา่ง

โมเลกุลมากกวา่ของเหลว 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2 การจดัเรียงอนุภาคของสสาร 
ท่ีมา : https://koratchemistry.wordpress.com/ (สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558) 

 
 ส่วนไอน ้ า (Steam) จะพิจารณาให้อยู่ในสถานะของเหลวได ้ถา้มีอุณหภูมิและความดนัต ่า
กว่าอุณหภูมิและความดันวิกฤติท่ีสภาวะน้ีจะมีสถานะใกล้เ คียงกับน ้ ามาก ส่วนไอยิ่งยวด 
(Superheated vapor) ท่ีอุณหภูมิและความดนัสูงกวา่จุดวกิฤติจะก าหนดใหอ้ยูส่ถานะแก๊ส 
 สมบัติของของไหล (Properties)  หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของสสารใดท่ีวดัหรือค านวณได ้
โดยสมบัติจะข้ึนอยู่กับสภาวะของระบบ ในระบบกลศาสตร์ของไหลจะแบ่งสมบัติออกได้ 2 
ประเภท คือ 
 1. สมบติัท่ีไม่ข้ึนกบัมวลของระบบ (Intensive or intrinsic properties) หมายถึง สมบติัท่ีไม่
ข้ึนอยูก่บัขนาดหรือมวลของระบบ ตวัอยา่งเช่น ความหนาแน่น ความดนั ความเร็ว อุณหภูมิ ฯลฯ 
 2. สมบติัท่ีข้ึนกบัมวลของระบบ (Extensive or extrinsic properties) หมายถึง สมบติัท่ีข้ึนอยู่
กบัขนาดหรือมวลของระบบ เช่น มวล น ้าหนกั ปริมาตร พลงังานภายใน แรงดึงดูดแม่เหล็ก เป็นตน้ 
 
 
 

 

https://koratchemistry.wordpress.com/
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

1. ปริมาตรคงตวั

2. ระยะห่างระหวา่งโมเลกุลนอ้ย

3. เยลลี

7. Free surface

8. ไหลจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง

9. ของไหล

4. ปรอท

5. ถูกบีบอดัไดง่้าย

6. o2

10. รูปร่างไม่แน่นอน

11. ไม่มีผวิอิสระ 

12. Superheated vapor

13. รูปร่างแน่นอน

14. อุณหภูมิมีอิทธิพล

15. ปริมาตรข้ึนกบัภาชนะ

แบบฝึกทกัษะที ่1 เร่ือง สมบัติของของไหล  

 

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

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความในเมทริกซ์ไปเติมในช่องวา่งใหส้อดคลอ้งกบั 
   ความเป็นจริง 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คะแนนท่ีได.้..........คะแนน 

คะแนนเตม็ 15 คะแนน 

แก๊ส  

ของเหลว 

ของแขง็ 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

ท่ีมา : http://www.sa.ac.th/winyoo/Fluid/density.htm (สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558)  

 

 

ควำมหนำแน่น ( Density ) 

 เป็นสมบติัเฉพาะตวัอยา่งหน่ึงของสาร ซ่ึงหาไดจ้าก  มวลสารต่อหน่วยปริมาตร หน่วยความ

หนาแน่น  ในระบบ SI คือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในระบบ cgs มีหน่วยเป็น กรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร  (1 3g/cm  1,000 3kg/m )  ความหนาแน่น นิยมเขียนแทนด้วยอักษรกรีก                              

( อ่านวา่ rho )  ความหนาแน่น เป็นปริมาณ สเกลาร์   

หาไดจ้ากสมการ 

v
m

  

เม่ือ      m  คือ   มวลของสาร หน่วย kg   
 V  คือ  ปริมาตรของสาร หน่วย 3m  
 คือ   ความหนาแน่นของสาร หน่วย 3kg/m  

ตำรำงที ่1 ความหนาแน่นของสารบางชนิดท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดนั 1 บรรยากาศ 

   
 

สาร ความหนาแน่น  (kg/m-3) สาร ความหนาแน่น  (kg/m-3) 

ของแขง็ 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 

เหล็ก 7.86 x 103 ออกซิเจน 1.429 

อลูมิเนียม 2.70 x 103 อากาศ 1.292 

แมกนีเซียม 1.74 x 103 ไนโตรเจน 1.251 

 แกว้ (2.4 - 2.8) x 103 ฮีเลียม 0.179 

น ้าแขง็ 0.917 x 103 ไฮโดรเจน 0.090 

โฟม 0.1 x 103     

ใบควำมรู้ที ่2 
เร่ือง ควำมหนำแน่น 

http://www.sa.ac.th/winyoo/Fluid/density.htm
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 จากตารางดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ความหนาแน่นของสารต่างชนิดกนัจะมี 
ความหนาแน่นแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของสาร 
 

 ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ ( Relative Density )  

 หมายถึง  อตัราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นกบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง   

โดยทัว่ไปนิยมใช้น ้ าบริสุทธ์ิ  ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นสารอา้งอิง ซ่ึงมีค่าความหนาแน่น  
3 kg/m1,000  

 ตัวอย่ำงเช่น   

 การหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท ซ่ึงจากตารางท่ี 1 ปรอทมีความหนาแน่นเป็น 
3  kg/m31013.6 ดงันั้น จะหาความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท ไดจ้าก 

   ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท 
งอิงนของสารอา้ความหนาแน่ 

นของปรอทความหนาแน่
  

   ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท 3  kg/m3101

3  kg/m31013.6




  

   ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท = 13.6 

นั่นหมายความว่า ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของปรอท 13.6 หมายความว่า ปรอทมีความ

หนาแน่น เป็น 13.6 เท่าของความหนาแน่นของน ้า หรือ ปรอทมีมวลเป็น 13.6 เท่าของน ้า เม่ือสารทั้ง

สองมีปริมาตรเท่ากนั 

   1. สสารท่ีความหนาแน่นท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ คือ ธาตุอิริเดียม
       มีความหนาแน่นประมาณ 3  kg/m22,650  
            ข้อสังเกต             2. ในอดีตอตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของสารกบัความหนาแน่น 
       ของน ้า ถูกเรียกวา่ ความถ่วงจ าเพาะ(Specific Gravity) แต่ในปัจจุบนั
        เราเรียกวา่ ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสาร ( Relative Density ) 
   3. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ไม่มีหน่วย 
 



15 
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แบบฝึกทกัษะที ่2 เร่ือง ควำมหนำแน่น 

 

ช่ือ.....................................................ช้ัน............เลขที.่............. 
ค ำช้ีแจง  ค  าถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน                 

ตอนท่ี 1  แบบเติมค า จ  านวน  5  ขอ้  ขอ้ละ  1  คะแนน               
ตอนท่ี 2  แบบถูก-ผดิ จ านวน  5  ขอ้  ขอ้ละ  1  คะแนน 
 

ตอนที ่1 จงเติมค าตอบลงในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 
    1. ความหนาแน่นของสาร หมายถึง......................................................................................... 
    2. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสาร คือ..................................................................................... 
   3. หน่วยของความหนาแน่นในระบบ SI คือ.......................................................................... 
     4. ถา้หากสารแต่ละชนิดท่ีมีปริมาตรเท่ากนัแต่มวลเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลอยา่งไรกบัค่าความ              

 หนาแน่นของสาร.................................................................................................................... 
    5. ถา้สารมีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 5.7 มีความหมายวา่อยา่งไร............................................... 
 
ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมาย × หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
               ตามความเป็นจริง 
.............1. ความหนาแน่นเป็นสมบติัเฉพาะตวัของสารหมายถึงความหนาแน่นของมวล 
.............2. สารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นท่ีเท่ากนัเสมอในสภาวะปกติ 
.............3. ความหนาแน่นของสารเป็นอตัราส่วนระหวา่งปริมาตรของสารต่อมวลของสารนั้น 
.............4. ความหนาแน่นสัมพทัธ์เดิมเรียกวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร 
.............5. ความหนาแน่นสัมพทัธ์มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ในระบบเอสไอ 
 
 
 

ตั้งใจท านะครับ 

 

คะแนนท่ีได.้..........คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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            ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงมวลและปริมำตร 

เพื่อให้การแก้โจทยปั์ญหาท่ีเก่ียวกบัการหาค่าความหนาแน่น ค่าความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

และการหาค่าปริมาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีกระบวนการ แบบแผนท่ีชดัเจน มีการตรวจสอบขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้งนั้น ควรมีขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหา 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

         

 ขั้นตอนกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

 

      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ใบควำมรู้ที ่3 
เร่ือง ทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

ขั้นท่ี 1 วเิคราะห์โจทยท์  า

ความเขา้ใจปัญหา 

 

ขั้นท่ี 2 ระบุตวัแปรท่ี

โจทยต์อ้งการค าตอบ 

 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดสูตรหรือ

สมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

 

ขั้นท่ี 4 แทนค่าในสูตร

หรือสมการเพื่อหาค าตอบ 
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

ตัวอย่ำงที ่1        น ้าแขง็มีมวล  10  กิโลกรัม  มีปริมาตร  0.2  ลูกบาศกเ์มตร   

ความหนาแน่น ของน ้าแขง็มีค่าเท่าไร 

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 
 kg10m  3m 0.2v  

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

     ? 
ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ  

  
v
m

  

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

   

  3m  0.2
  kg10

  

  3  kg/m50  
   ตอบ ดงันั้น น ้าแขง็มีความหนาแน่นเท่ากบั 3  kg/m50   
  

ตัวอย่ำงที ่2     นอ้งปลาวาฬ บรรจุแก๊สฮีเลียมในบอลลูน ในปริมาตร 500 ลูกบาศกเ์มตร และมี

มวล 45 กิโลกรัม แก๊สฮีเลียมในบอลลูน จะมีความหนาแน่นเท่าใด 

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 
 kg45m  3m 500v  

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

     ? 
ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

  
v
m

  

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

   

  3m  500
  kg45

  

  3 kg/m0.09  
   ตอบ ดงันั้น น ้าแขง็มีความหนาแน่นเท่ากบั 3 kg/m0.09   
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

แบบฝึกทกัษะที ่3  เร่ือง ทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

 

ช่ือ.....................................................ช้ัน............เลขที.่............ 
ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถาม และแสดงวธีิการค านวณหาค่าท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

1. เทน ้าลงในภาชนะทรงส่ีเหล่ียมกวา้ง 10 เมตร  ยาว 10 เมตร  และสูง 5 เมตร จนเตม็ จงหามวล 

ของน ้าเป็นเท่าใด (ก าหนดให ้ความหนาแน่นของน ้า = 3  kg/m3101.0 )  

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
     

   ตอบ .................................................................. 

 

คะแนนท่ีได.้..........คะแนน 

คะแนนเตม็ 15 คะแนน 



19 

         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

  

2. ดาวนิวตรอนเป็นดาวขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมาก ถ้าดาวนิวตรอนมีรัศมี 10 กิโลเมตร         

แต่มีมวลเท่ากบัดวงอาทิตย ์คือ  kg30101.99  ความหนาแน่นของดาวนิวตรอนเป็นก่ีกิโลกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร 

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
    

   ตอบ .................................................................. 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

 

 

3. ไมบ้ลัซาปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตร และ มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 0.15 จะมีมวล เท่าใด  

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
    

   ตอบ .................................................................. 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

 

 

แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วชิาฟิสิกส์ ว33201  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ค ำช้ีแจง  
1.  แบบทดสอบก่อนเรียนเล่มท่ี  1 เ ร่ือง ความหนาแน่น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ                                                                  

4 ตวัเลือก ก ข ค และ ง 
2.  แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน คะแนนรวม 10 คะแนน 
3.  ให้นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน    

ช่องกระดาษค าตอบ 
 
1. สสารในขอ้ใดท่ีมีลกัษณะเป็นของไหลทั้งหมด 
    ก. เยลลี น ้า แก๊สไฮโดรเจน    
    ข. น ้ามนัพืช หิน แก๊สมีเทน 
    ค. น ้า น ้ามนัปาลม์ แก๊สมีเทน    
    ง. ดินน ้ามนั หิน แก๊สไฮโดรเจน 
2. ขอ้ความในขอ้ใดบ่งบอกความหนาแน่นของสารไดช้ดัเจนท่ีสุด 
    ก. ของเหลวสีเหลือง บรรจุในขวด   
    ข. น ้ามนัปาลม์มีปริมาตร 20 ลูกบาศกเ์มตร  
    ค. แก๊สฮีเลียมใชบ้รรจุในบอลลูนซ่ึงท าใหบ้อลลูนลอยได ้
    ง. น ้ามีมวล 15 กิโลกรัม บรรจุเตม็ถงัรูปลูกบาศก ์ท่ีมีความยาวดา้นละ 1 เมตร  
3. ของไหลมีความหมายตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
    ก. สสารท่ีมีรูปร่างแน่นอน    
    ข. สสารท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็ 
    ค. สสารท่ีมีคุณสมบติัเป็นของเหลวเท่านั้น 
    ง. สสารท่ีสามารถไหลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  

 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่ม 1 เร่ือง ควำมหนำแน่น 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

 

4. น ้ามนั 100 ลูกบาศกเ์มตร มีมวล 900 กิโลกรัม ขอ้ใดคือความหนาแน่นของน ้ามนั           
    ก. 0.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
    ข. 90  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร                      
    ค. 9.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร    
    ง. 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
5. ถา้ปริมาตรเท่ากนั วตัถุขอ้ใดมีความหนาแน่นนอ้ยท่ีสุด           
    ก. วตัถุ  D  มวล  5 กิโลกรัม    
    ข. วตัถุ  B  มวล  2 กิโลกรัม          
    ค. วตัถุ  C  มวล  3 กิโลกรัม           
    ง. วตัถุ  A  มวล  1 กิโลกรัม          
6. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสารมีความหมายตรงกบัขอ้ใด   
    ก. อตัราส่วนระหวา่งมวลต่อน ้าหนกัของสารนั้น   
    ข. อตัราส่วนระหวา่งมวลต่อปริมาตรของสารนั้น  
    ค. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน ้า    
    ง. อตัราส่วนระหวา่งความหนาแน่นของน ้าต่อความหนาแน่นของสารนั้น 
7. อะลูมิเนียมมวล 40 กรัม มีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นสัมพทัธ์ เท่าใด                                      

(ก าหนดใหค้วามหนาแน่นของน ้าเท่ากบั 3101.0  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
    ก. 1.0                      
    ข. 2.0            
    ค. 3.0                    
    ง. 4.0 
8. แอลกอฮอลมี์ความถ่วงจ าเพาะ 0.8 จงหาค่าความหนาแน่นของแอลกอฮอล ์
    ก. 3100.8  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
    ข. 3100.2  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร          
    ค. 3101.6  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร               
    ง. 3102.3  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

   

9. นกัส ารวจเดินทางดว้ยบอลลูนบรรจุแก๊ส ก่อนออกเดินทางเขาบรรจุแก๊สฮีเลียมท่ีมีปริมาตร 400 
ลูกบาศกเ์มตร และมีมวล 65 กิโลกรัม แก๊สอีเลียมในบอลลูนน้ีมีความหนาแน่นเท่าใด 

     ก. 0.05 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
 ข. 0.12 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร          
     ค. 0.16 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร              
 ง. 0.54 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
10. เหล็กมีความถ่วงจ าเพาะ 7.6 ความหนาแน่นของเหล็กมีค่าก่ีกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเหล็ก

หนกั 15.2 นิวตนั จะมีปริมาตรเท่าใด 

     ก. 3kg/m3107.6 , 3m-4101    

 ข. 3kg/m3103.8  , 3m-4102  

     ค. 3kg/m3107.6 ,  3m-4102    

 ง. 3kg/m3103.8  , 3m-4101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คิดทบทวนใหดี้.....ใจเยน็ๆ 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

  

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
เล่มที ่1 ควำมหนำแน่น 

 
 
   

     ช่ือ-สกลุ.................................................................ช้ัน.................เลขที.่............ 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

ฃ 
 
 
 
 
 
 
 

               เกณฑ์กำรให้คะแนน                             ตอบถูก 1 คะแนน 
                               ตอบผดิ 0 คะแนน 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     
6     

7     

8     

9     

10     

 
10 

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 
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กระทรวงศึกษาธิการ. ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี สถาบนั. (2556).  หนังสือเรียน
 รำยวชิำเพิม่เติม กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษำปีที ่4-6. กรุงเทพฯ: 
 โรงพิมพส์กสค. ลาดพร้าว. 
_______. (2551). หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนพุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุ์มชน
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั.  
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. ( 2551). ตัวช้ีวดัและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กลุ่มสำระกำร
 เรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. 
 กรุงเทพฯ:โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
จกัรินทร์ วรรณโพธ์ิกลาง. (2555). ฟิสิกส์เพิม่เติม ม.4-6. กรุงเทพฯ:พ.ศ.พฒันาจ ากดั 
นิรันทร์ สุวรัตน์. (ม.ป.ป.). ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1 ของไหล ควำมร้อน คล่ืนกล. กรุงเทพฯ: พ.ศ.
 พฒันาจ ากดั. 
ประสิทธ์ิ จนัตะ๊ภา. (ม.ป.ป.). ติวสบำยสไตล์ลุยโจทย์. กรุงเทพฯ:ภูมิบณัฑิตการพิมพ ์จ ากดั.  
ของไหล. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php?nid=625&filename=index 
 (สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558) 
กำรจัดเรียงอนุภำคของสสำร. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 
https://koratchemistry.wordpress.com/  
 (สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558) 
ควำมหนำแน่นของสำรบำงชนิดทีอุ่ณหภูมิ 0 องศำเซลเซียส และควำมดัน 1 บรรยำกำศ. 
(ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://www.sa.ac.th/winyoo/Fluid/density.htm 
 (สืบคน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2558) 
 
 
 
 
 

บรรณำนุกรม 

http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php?nid=625&filename=index
https://koratchemistry.wordpress.com/
http://www.sa.ac.th/winyoo/Fluid/density.htm
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำคผนวก 
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                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 

    

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ค ำตอบ 

1 ง 
2 ง 
3 ค 
4 ง 
5 ก 
6 ข 
7 ค 
8 ข 
9 ข 

10 ก 
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1. ปริมาตรคงตวั

2. ระยะห่างระหวา่งโมเลกุลนอ้ย

3. เยลลี

7. Free surface

8. ไหลจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง

9. ของไหล

4. ปรอท

5. ถูกบีบอดัไดง่้าย
6. O2

10. รูปร่างไม่แน่นอน

11. ไม่มีผวิอิสระ 
12. Superheated vapor

13. รูปร่างแน่นอน

14. อุณหภูมิมีอิทธิพล

15. ปริมาตรข้ึนกบัภาชนะ

เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่1 เร่ือง สมบัติของของไหล 

 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนน าตวัเลขหนา้ขอ้ความในเมทริกซ์ไปเติมในช่องวา่งใหส้อดคลอ้งกบั 
   ความเป็นจริง 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15 

1, 4, 7, 8, 9, 10  

1, 2, 3, 13  

แก๊ส  

ของเหลว  

              ของแขง็  



29 
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   เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่2 เร่ือง ควำมหนำแน่น  
 

ค ำช้ีแจง  ค  าถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน                   

ตอนท่ี 1  แบบเติมค า จ  านวน  5  ขอ้  ขอ้ละ  1  คะแนน               
ตอนท่ี 2  แบบถูก-ผดิ จ านวน  5  ขอ้  ขอ้ละ  1  คะแนน 

 

ตอนที ่1 จงเติมค าตอบลงในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

    1. ความหนาแน่นของสารหมายถึง        ความหนาแน่นของมวล    
     2. ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสาร คือ   อตัราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นกบั

ความหนาแน่นของสารอา้งอิง    
    3. หน่วยของความหนาแน่นในระบบ SI คือ      kg/m3        
     4. ถา้หากสารแต่ละชนิดท่ีมีปริมาตรเท่ากนัแต่มวลเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลอยา่งไรกบัค่าความ 

 หนาแน่นของสาร สารท่ีมีมวลเพิ่มมากข้ึนจะมีค่าความหนาแน่นเพิ่มข้ึน เพราะปริมาตรของ

สารเท่าเดิม 

     5. ถา้สารมีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 5.7 มีความหมายวา่อยา่งไร สารมีความหนาแน่นเป็น 5.7 

เท่าของความหนาแน่นของสารอา้งอิง 

 

ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมาย / หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง และท าเคร่ืองหมาย × หนา้ขอ้ความท่ีผดิ  
 ตามความเป็นจริง 
 
......./......1. ความหนาแน่นเป็นสมบติัเฉพาะตวัของสารหมายถึงความหนาแน่นของมวล 
.......×......2. สารแต่ละชนิดมีความหนาแน่นท่ีเท่ากนัเสมอในสภาวะปกติ 
.......×......3. ความหนาแน่นของสารเป็นอตัราส่วนระหวา่งปริมาตรของสารต่อมวลของสารนั้น 
......../......4. ความหนาแน่นสัมพทัธ์เดิมเรียกวา่ ค่าความถ่วงจ าเพาะของสาร 
........×......5. ความหนาแน่นสัมพทัธ์มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ในระบบเอสไอ 
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 เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่3 เร่ือง ทกัษะกำรโจทย์แก้ปัญหำ 

 

ค ำช้ีแจง   ใหน้กัเรียนตอบค าถาม และแสดงวธีิการค านวณหาค่าท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

1. เทน ้าลงในภาชนะทรงส่ีเหล่ียมกวา้ง 10 เมตร  ยาว 10 เมตร  และสูง 5 เมตร จนเตม็ จงหามวลของ

น ้าเป็นเท่าใด (ก าหนดให ้ความหนาแน่นของน ้า = 3  kg/m3101.0 )  

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 

    3m  5005m 10m10mv    
3  kg/m3101.0  

  

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

  m    ? 
 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

  
v
m

  

 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

  
v
m

  

                3m 500
m 3  kg/m3101.0    

                  













  3kg/m3101.03m 500m  

                  kg310500m   

 

ตอบ ดงันั้นน ้ามีมวล เท่ากบั kg310500  
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2. ดาวนิวตรอนเป็นดาวขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมาก ถ้าดาวนิวตรอนมีรัศมี 10 

กิโลเมตร แต่มีมวลเท่ากบัดวงอาทิตย ์คือ  kg30101.99  ความหนาแน่นของดาวนิวตรอน

เป็นก่ีกิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 

      kg30101.99m   

    m410m 31010 km10r   
 

ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ 

       ? 
 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

  
v
m

   

 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

 หาปริมาตรของทรงกลมจาก  

 3m12104.18
3410

7
22

3
43r

3
4

ทรงกลมv  




















π  

 แทนค่าในสมการ 

  
v
m

   

  3kg/m17104.763m 12104.18
 kg 30101.99





   

ตอบ  ดงันั้น ดาวนิวตรอนมีความหนาแน่น เท่ากบั 3kg/m1710 4.76  
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3. ไมบ้ลัซาปริมาตร 1 ลูกบาศกเ์มตร และ มีความหนาแน่นสัมพทัธ์ 0.15 จะมีมวล เท่าใด  

วเิคราะห์โจทย ์ ขั้นที ่1   วเิคราะห์โจทย ์ท าความเขา้ใจปัญหา 

                     3m  1v   
     0.15

สมัพทัธ์
    

   
ขั้นที ่2  ระบุตวัแปรท่ีโจทยต์อ้งการค าตอบ  
  m    ? 
 

ขั้นที ่3  ก าหนดสูตรหรือสมการเพื่อใชห้าค าตอบ  

  
v
m

  

 

ขั้นที ่4  แทนค่าในสูตรหรือสมการเพื่อหาค าตอบ 

 หาความหนาแน่นของไม ้จาก  

  

น ้า
สมัพทั 


 ไม้

ธ์
  

          3 kg/m15031010.15
ไม้

 






  

 หาค่า m แทนค่าในสมการ 

  
v
m

   

           3m 3101
m 3 kg/m150


  

    kg15031013 kg/m150m  






  

                  
                   

 ตอบ ดงันั้นไมบ้ลัซามีมวล เท่ากบั   kg150  

 



33 

         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แบบทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ 

ขั้นตอนกระบวนกำร 
แก้โจทย์ปัญหำ 

คะแนน เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

ขั้นท่ี 1 วเิคราะห์โจทย ์ท า
ความเขา้ใจปัญหา 

1 เปล่ียนปริมาณเป็นสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้งจดัเจนทุกขอ้ 
0.5 เปล่ียนปริมาณเป็นสัญลกัษณ์ไดถู้กตอ้งไม่ครบทุกขอ้ 
0 ไม่ตอบ หรือเปล่ียนปริมาณเป็นสัญลกัษณ์ไม่ถูกตอ้งเลย 

ขั้นท่ี 2 ระบุตวัแปรท่ีโจทย์
ตอ้งการค าตอบ 

1 บอกส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการใหห้าค าตอบไดถู้กตอ้ง 
0 บอกส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการใหห้าค าตอบไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดสูตรหรือ
สมการเพื่อใชห้าค าตอบ 

1 เลือกสูตรหรือสมการมาใชไ้ดถู้กตอ้งเหมาะสม 
0 เลือกสูตรหรือสมการมาใชไ้ดไ้ม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

ขั้นท่ี 4 แทนค่าในสูตรหรือ
สมการเพื่อหาค าตอบ 

2 ค าตอบและหน่วยถูกตอ้งเหมาะสม 
1 ค าตอบถูกแต่หน่วยไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
0 ไม่ตอบหรือค าตอบและหน่วยไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

 
 
 

  ค ำช้ีแจงกำรให้คะแนน 
 
 
1. ในการท าแบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา จะมีตารางใหค้ะแนนใหน้กัเรียนกรอกดว้ยตนเอง 
2. เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนประเมินคะแนนใหก้บั               
    ตนเองแลว้กรอกคะแนนแต่ละรายการลงในตารางบนัทึกคะแนน  
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 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้อ ค ำตอบ 

1 ค 
2 ง 
3 ง 
4 ค 
5 ง 
6 ค 
7 ข 
8 ก 
9 ค 

10 ค 
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แบบบันทึกกำรตรวจแบบฝึกทกัษะ 
    
 

 
แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วชิาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
แบบฝึกทกัษะ ผลการประเมิน 

1 2 3 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 

 นกัเรียนไดค้ะแนนร้อยละ 80 (32 คะแนน) ข้ึนไป จึงจะผา่นการประเมินดา้นทกัษะ/
กระบวนการ  

  ลงช่ือ...............................................ผูบ้นัทึก 

          (.............................................) 

           ............../................/........... 
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แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

ค ำอธิบำย       ใหค้  าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

คุณลกัษณะ 

รวม 
ระดบั
คุณภาพ 

ผา่น/ 
ไม่ผา่น 

ความ 
ใฝ่เรียนรู้ 

ความมุ่งมัน่ 
ในการท างาน 

ความซ่ือสัตย ์
สุจริต 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 
              

              

              

              

              

              

              

ระดับคุณภำพ 
ดี    ใหค้ะแนน 3 
พอใช ้    ใหค้ะแนน  2 
ควรปรับปรุง   ใหค้ะแนน 1 
เกณฑ์กำรประเมินผล 
คะแนน    9-12  หมายถึง ดี   
คะแนน    5-8  หมายถึง พอใช ้
คะแนน    0-4  หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน  
 นกัเรียนมีผลการประเมินระดบั “2” (พอใช)้ ข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่นการประเมินคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ 
     ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 
             (..............................................) 
                 ………./………../……….. 
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เกณฑ์ 

กำรประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

 

พฤติกรรม 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

3 2 1 
ความใฝ่เรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้หาความรู้

จากหนงัสือ ส่ือ มีการ
บนัทึกความรู้และแลก 
เปล่ียนความรู้กบัสมาชิก
ในหอ้ง 

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้
จากหนงัสือ ส่ือ มีการ
บนัทึกความรู้ 

ศึกษาคน้ควา้หาความรู้
จากหนงัสือ ส่ือ 

ความมุ่งมัน่ 
ในการท างาน 

ท างานดว้ยความขยนั 
อดทนและพยายามใหง้าน
ส าเร็จตามเป้าหมายและ
ช่ืนชมผลงานดว้ยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานดว้ยความขยนั 
อดทนและพยายามให้
งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

ท างานดว้ยความขยนั
เพื่อใหง้านเสร็จตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
เป็นจริงไม่น าผลงานของ
ผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง
และปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้น
ดว้ยความซ่ือตรง ปฏิบติั
ตามขอ้ตกลง 

ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมา
เป็นของตนเอง และ
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความ
ซ่ือตรง 

ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาเป็น
ของตวัเอง 
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         แบบฝึกทกัษะแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง ของไหล วิชาฟิสิกส์ ว33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
                         เล่มท่ี 1 ความหนาแน่น 

                

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึกทกัษะแก้โจทย์ปัญหำ เร่ือง ของไหล วชิำฟิสิกส์  ว33201  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ ช้ันมธัยมศึกษำ ปีที ่6 เล่มที ่1 ควำมหนำแน่น 

หมายเหตุ   100
คะแนนเตม็

รียน  คะแนนก่อนเ - รียน  คะแนนหลงัเ   วหน้า  ผลความกา้ 













 

เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
 นกัเรียนมีผลรวมคะแนนแบบฝึกทกัษะ “32 คะแนน”  ข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่นการประเมิน  
 

ลงช่ือ....................................................ครูผูส้อน 

(นายปภงัคก์ร เมฆแสน) 

................./................/.............. 

 

ช่ือ-นามสกุล 
แบบฝึกทกัษะ 

ก่อน 
เรียน 

หลงั 
เรียน 

ผล
ความกา้วหนา้ 

ผลการประเมิน 

1 2 3 ผา่น 
ไม่
ผา่น 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


