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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5  ชันมัธยมศึกษาปีที 6 

เรือง  ของไหล 

 

 

ชุดท ี1   ความหนาแน่น 
 

 

นางมยุรี   เหลอืงเดชานุรักษ์ 

ครูชํานาญการ  โรงเรียนแสลงโทนพทิยาคม 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพนืฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที 1  ความหนาแน่น   ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

เรือง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  จดัทาํขึนเพือประกอบการจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรือง ของไหล มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการ

ดาํรงชีวิต การเปลียนรูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและ

สิงแวดลอ้ม  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สือสารสิงทีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์ ซึงชุด

กิจกรรมการเรียนรู้มีทงัหมดจาํนวน 7 ชุด ดงันี 

ชุดที 1  ความหนาแน่น 

ชุดที 2  ความดนัในของเหลว 

ชุดที 3 กฎพาสคลั และเครืองอดัไฮโดรลิก 

ชุดที 4  แรงพยงุ  และหลกัอาร์คิมีดีส 

ชุดที 5 ความตึงผวิ 

ชุดที 6 ความหนืด 

ชุดที 7  พลศาสตร์ของของไหล 

ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยงิว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี จะมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนและผูที้

ตอ้งการศึกษาเพือใชใ้นการเตรียมการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน ลดเวลาในการเตรียมการ

จดัการเรียนรู้ของครู และช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีทกัษะกระบวนการทงัในทางวิทยาศาสตร์และ

การทาํงานร่วมกนั รวมถึงการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพมากขึน 

 อนึง แผนการจดัการเรียนรู้เล่มนียงัมีประเด็นทีตอ้งพฒันาใหดี้ขึนหลายประการ หากมี

ขอ้เสนอแนะประการใดผูเ้ขียนยนิดีทีจะพิจารณาเสมอ และจะปรับปรุงใหดี้ขึนในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการกรกฤช  ชืนธีรพงศ ์  กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ครู และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมทุกคน ที

อาํนวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือในการทดลองใชจ้นไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6   หวงัเป็นอยา่ง

ยงิว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุดนี จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครู

ผูส้นใจ  และนาํไปใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

                                                                                         มยรีุ   เหลืองเดชานุรักษ ์

คํานํา 
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 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เรือง  ของไหล   ชุด

ที 1  ความหนาแน่น  จดัทาํขึนเพือประกอบการจดัการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษา    ปีที 

6 โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดงันี 

 1.1  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลู      และอธิบายเกียวกบัความหนาแน่น      พร้อมออกแบบ 

การทดลอง  รวมถึงการแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่นของของไหล ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   

 1.2  นักเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล และอธิบายเกียวกับความหนาแน่นสัมพทัธ์ พร้อม

ออกแบบการทดลอง  รวมถึงการแก้โจทยปั์ญหาเกียวกับความหนาแน่นสัมพทัธ์ของของไหล ได้อย่าง

ถกูตอ้ง   

 1.3  นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เรือง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5   ชนัมธัยมศึกษาปีที 6   ชุดที 1     

ความหนาแน่น 

 1.4  นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคห์ลงัจากเรียนรู้      โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  

ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5  ชนัมธัยมศึกษาปีที 

6  ชุดที 1  ความหนาแน่น 

 1.5  นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรือง  ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5  ชนัมธัยมศึกษาปีที 

6  ชุดที 1  ความหนาแน่น 

 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชา

ฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1     ความหนาแน่น  ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ 3 ชวัโมง 

ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดงันี 

 2.1  กิจกรรมที 1  ความหนาแน่นของของไหล 

 2.2  กิจกรรมที 2  ความหนาแน่นสมัพทัธข์องของไหล 

3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชา

ฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  ประกอบดว้ย  คาํนาํ  คาํแนะนาํในการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สารบญั   ใบคาํสั ง  กิจกรรมที 1  ใบ

ความรู้  ใบกิจกรรม  ใบเฉลย  กิจกรรมที 2  ใบความรู้  ใบกิจกรรม  ใบเฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบ หลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน แบบวดัเจตคติ  แบบ

ประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ แบบกรอกคะแนนประจาํกลุ่ม  แบบกรอกคะแนนประจาํชนั   

คาํแนะนําสําหรับคุณครู 
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4.  ครูควรจดัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สาํหรับ

นกัเรียนไวป้ระจาํกลุ่ม คนละ 1 ชุด  ครบตามจาํนวนนกัเรียน 

5.  ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้   ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้    สร้างความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จดักลุ่มนักเรียน

และขอ้ตกลงเกียวกบัการเลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม และบทบาทของสมาชิกกลุ่ม 

6  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ชุดนีจะมี

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 10 คะแนน โดยจดัสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

และหลงัการจดั     การเรียนรู้ ใชเ้วลา ไม่เกิน 15 นาที   

7.  ในขณะทีนักเรียนดาํเนินการปฏิบติัการเรียนรู้   ครูตอ้งคอยแนะนาํช่วยเหลือนักเรียนตาม    

กลุ่มต่างๆ อยา่งทวัถึง  

8.  นักเรียนร่วมกับครูสรุปองค์ความรู้ หลงัจากทุกกลุ่มดาํเนินการปฏิบัติการเรียนรู้ในชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบถว้น 

9.  ใหน้กัเรียนทดสอบหลงัเรียน แลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  โดยนกัเรียน

ร่วมกบัครูอธิบายเหตุผลของคาํตอบทีละขอ้ เพือฝึกการนาํเสนอ การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และเพิม

ความเขา้ใจ 

10.  ครูแจกแบบวดัเจตคติ    เพือประเมินเจตคติของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้   โดยใช ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 

5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  

11.  ครูแจกแบบประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์   เพือประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของ

นกัเรียนหลงัจากเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง 

ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น 
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คาํชีแจงสําหรับนักเรียน 

 

 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เรือง  ของไหล   ชุด

ที 1  ความหนาแน่น  จดัทาํขึนเพือประกอบการจดัการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษา    ปีที 

6 โดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดงันี 

 1.1  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล     และอธิบายเกียวกบัความหนาแน่น    พร้อมออกแบบ 

การทดลอง  รวมถึงการแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่นของของไหล ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   

 1.2  นักเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูล และอธิบายเกียวกับความหนาแน่นสัมพทัธ์ พร้อม

ออกแบบการทดลอง  รวมถึงการแก้โจทยปั์ญหาเกียวกับความหนาแน่นสัมพทัธ์ของของไหล ได้อย่าง

ถกูตอ้ง   

 1.3  นกัเรียนมีเจตคติทีดีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล  รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5   ชนัมธัยมศึกษาปีที 6   ชุดที 1     

ความหนาแน่น 

 1.4  นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคห์ลงัจากเรียนรู้      โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  

ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6       

ชุดที 1   ความหนาแน่น 

 1.5  นกัเรียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

 2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชา

ฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ 3 ชวัโมง 

ประกอบดว้ยกิจกรรม 2 กิจกรรม ดงันี 

 2.1  กิจกรรมที 1  ความหนาแน่นของของไหล 

 2.2  กิจกรรมที 2  ความหนาแน่นสมัพทัธข์องของไหล 

3.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชา

ฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  ประกอบดว้ย  คาํนาํ  คาํแนะนาํในการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สารบญั   ใบคาํสั ง  กิจกรรมที 1  ใบ

ความรู้  ใบกิจกรรม  ใบเฉลย  กิจกรรมที 2  ใบความรู้  ใบกิจกรรม  ใบเฉลย  แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบทดสอบ หลงัเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลงัเ รียน แบบวดัเจตคติ  แบบ

ประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ แบบกรอกคะแนนประจาํกลุ่ม  แบบกรอกคะแนนประจาํชนั  
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4.  ก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ สร้างความเขา้ใจเกียวกบัวิธีการ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จดักลุ่มนักเรียน

และขอ้ตกลงเกียวกบัการเลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม และบทบาทของสมาชิกกลุ่ม 

5  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ชุดนีจะมี

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน จาํนวน 10 คะแนนโดยจดัสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

และหลงัการจดั     การเรียนรู้ ใชเ้วลา ไม่เกิน 15 นาที   

6.  ในขณะทีนกัเรียนดาํเนินการปฏิบติัการเรียนรู้     นักเรียนควรมีวินัยทงัต่อตนเอง และผูอื้น      

มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที ทีไดรั้บมอบหมายภายในกลุ่มและทาํอยา่งเต็มความสามารถ  

7.  นักเรียนร่วมกับครูสรุปองค์ความรู้ หลงัจากทุกกลุ่มดาํเนินการปฏิบัติการเรียนรู้ใน ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบถว้น 

8.  ใหน้กัเรียนทดสอบหลงัเรียน แลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน  โดยนกัเรียน

ร่วมกบัครูอธิบายเหตุผลของคาํตอบทีละขอ้ เพือฝึกการนาํเสนอ การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ และเพิม

ความเขา้ใจ 

9. นกัเรียนตอ้งทาํแบบวดัเจตคติ เพือประเมินเจตคติของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เรือง ของไหล   รายวิชาฟิสิกส์

เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  

10.  นักเรียนต้องทาํแบบประเมินคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ เพือประเมินคุณลกัษณะทีพึง

ประสงคข์องนกัเรียนหลงัจากเรียนรู้   โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้    ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น 
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1. ศึกษาคาํชีแจงการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ 

2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ศึกษาบทเรียน 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

6. ตรวจคาํตอบจากเฉลย 

*คะแนนทีได ้   70 % ขึนไป ให้ถือว่า ผ่าน 

*ในกรณีไม่ถึง  70 %  ให้ถือว่า ไม่ผ่าน ให้ยอ้นกลบัไปเริมศึกษา

บทเรียนใหม่ 

ขันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



 

                                                                    
     

 

ช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

 

 

 

  

  นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  สามารถอธิบายความหมาย และออกแบบการทดลอง  รวมถึง

การแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่น และความหนาแน่นสมัพทัธข์องของไหลไดอ้ยา่งถกูตอ้งตาม

หลกัวิทยาศาสตร์ ดว้ยเจตคติทีดี และคุณลกัษณะทีพึงประสงคต่์อการเรียนรู้  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 

การบูรณาการกบัแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ก่อนลงมอืทํางาน 
เราควรวางแผน วเิคราะห์ภาระงาน

ร่วมกนัก่อน แล้วค่อยออกแบบ 
ว่าจะดําเนินการอย่างไร  
ตามระยะเวลาทีกาํหนด 

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็น

วธิีการค้นคว้าหาความรู้ทีสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้กบัทุกรายวชิา  
และในชีวติประจาํวนัได้ด้วย  

เรารู้สึกดใีจ และสนุกมาก 
เมอืเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

เพอืนๆ เคยได้ยนิภาษิตทีว่า “คนเดียวหัวหาย  

สองคนเพอืนตายไหม” เราว่าการทํางานครังนี เราน่าจะทํา

เป็นกลุ่ม คงจะทําให้การเรียนรู้ของเราดีขึน เพราะจะได้

รับรู้ความคดิเหน็ของเพอืน เพมิความรอบรอบในการ

ทํางานด้วย ทงัยงัฝึกความรับผดิชอบต่อตนเอง และผู้อนื 

ฉันว่าการศึกษาทางวทิยาศาสตร์  
เป็นการศึกษาทีเน้นความเป็นเหตุ  

เป็นผล เพราะฉะนันเวลาทีเราศึกษา 
ควรพยายามหาประเด็นทเีป็น

ความสัมพนัธ์ หรือความเชือมโยง 
ของข้อมูลให้ได้ 



 

                                                                    
     

 

ซ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

  

 1.  ความพอเพยีง 

 1.1  ความพอประมาณ 

   1.  พอประมาณกบัเวลาทีใหศึ้กษา อ่าน และวิเคราะห์ประเด็นสาํคญัไดต้ามกาํหนดเวลา 

  2.  พอประมาณกบัการวางแผน ออกแบบการทดลองโดยเลือกใชว้สัดุทีมีในทอ้งถิน และ

เหมาะสมกบัตนเอง  

  1.2  ความมีเหตุผล 

   1.  สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนของมวลต่อปริมาตรเหตุผล และ

อตัราส่วนของความหนาแน่นของสารนนักบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง 

   1.3  การมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั 

   1.  มีสุขนิสยัทีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

   2.  เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และการออกแบบการทดลอง มีความมนัใจและอยากที

จะการเรียนรู้ต่อไป 

 2.  ความรู้คู่คุณธรรม 

  2.1  เงือนไขคุณธรรม 

   1.  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม 

   2.  มีความสามคัคีของสมาชิกในกลุ่ม 

   3.  มีความเพียรพยายามในการคน้ควา้หาความรู้ 

  2.2  เงือนไขความรู้ 

   1.  รอบรู้ :  เป็นความสามารถในการอธิบายความหมาย พร้อมออกแบบการทดลอง  และ

แกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่น และความหนาแน่นสมัพทัธ์ 

   2.  รอบคอบ :  เป็นความมีสติในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่าง มวลของสาร  ต่อ

ปริมาตร และความหนาแน่นของสารนนักบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 
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ใบคําสัง  (บทบาท  หน้าทีสําหรับนักเรียน) 

 

คาํชีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดําเนินการ  ดังต่อไปนี 

1.  เลือกประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ตงัชือกลุ่ม และกรอกรายชือนกัเรียนประจาํกลุ่ม 

2.  ประธาน และเลขานุการกลุ่ม  ศึกษาใบคาํสงัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที 1   ความหนาแน่น  

 กิจกรรมที 1 ความหนาแน่นของของไหล 

 กิจกรรมที 2 ความหนาแน่นสมัพทัธข์องของไหล 

3.  ประธานกลุ่มอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใหส้มาชิกทุกคนฟังว่า เมือนกัเรียนปฏิบติัการตาม 

กิจกรรมการเรียนรู้แลว้ จะมีความสามารถ ดงันี 

 3.1  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลู   และอธิบายเกียวกบัความหนาแน่น    พร้อมออกแบบ

การทดลอง  รวมถึงการแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่นของของไหล ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง   

 3.2  นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูและอธิบายเกียวกบัความหนาแน่นสมัพทัธ ์พร้อม

ออกแบบการทดลอง  รวมถึงการแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความหนาแน่นสมัพทัธข์อง

ของไหล ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   

4.  ประธานแจกแบบทดสอบก่อนเรียน  โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที 1  ความหนาแน่น  ใหส้มาชิกทุกคน 

5.  ประธานทาํความตกลงกบัสมาชิกทุกคนปฏิบติัตามขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 กิจกรรมที 1 

  5.1  อ่านใบความรู้  ใชเ้วลา  5  นาที 

  5.2  ปฏิบติักิจกรรมตามใบกิจกรรมทีแจกใหโ้ดยใชเ้วลา 7 นาที 

  5.3  จบัคู่เปลียนกนัตรวจใบกิจกรรมในกลุ่ม ตามใบเฉลย ใชเ้วลา 3 นาที 

  5.4  ประธาน และสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้ทีไดจ้ากการเรียนรู้ในกิจกรรมที 1    

ใชเ้วลา 5 นาที 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพมิเติม 5  

ชันมัธยมศึกษาปีที 6 ชุดที 1   ความหนาแน่น 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 กิจกรรมที 2  

  ปฏิบติัเช่นเดียวกบั  กิจกรรมที 1 

6. นกัเรียนนาํเสนอผลงานของกลุ่ม 

7. เมือนกัเรียนปฏิบติัการตามกิจกรรมการเรียนรู้ ทงั  2  กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้  ให้

นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน   

8. นกัเรียนร่วมกบัครูเฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน โดยอธิบาย และสรุปองคค์วามรู้ทีละขอ้ 

9. เลขานุการกลุ่มกรอกคะแนนในใบกรอกคะแนน ส่งผลการประเมินใหค้รู 

10.  เก็บรวบรวมเอกสาร วสัดุอุปกรณ์ประจาํกลุ่มใหเ้รียบร้อย 

11.  ครูมอบหมายภารกิจในครังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

เมือประกอบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ขอใหน้กัเรียนเก็บสือการสอนทุกอยา่ง 

เขา้ทีใหเ้รียบร้อย   

หา้มหยบิชินใดชินหนึงไปดว้ย   

รับบตัรเฉลย จากครูมาตรวจคาํตอบ 

และบนัทึกคะแนนพร้อมนาํส่ง 

แบบบนัทึกประกอบชุด 

ของนกัเรียนต่อครูผูส้อน 



  

  

 

3

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

คาํชีแจง  

 ตอนที  1 ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุด ทาํเครืองหมาย  X  ลงในช่องว่าง     

ใตต้วัอกัษร ก , ข , ค และ ง ทีเป็นคาํตอบทีถกูตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว  

ในกระดาษคาํตอบประกอบชุด ชุดที 1  

 

1.  ขอ้ใดกล่าวได ้ถูกต้อง  

  ก.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัเฉพาะตวั  

       ของสารแต่ละชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วนระหว่าง 

       มวลและปริมาตร   

  ข.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัที 

       เหมือนกนัของสารทุกชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วน 

       ระหว่างมวลและปริมาตร            

  ค.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัเฉพาะตวั 

       ของสารแต่ละชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วนระหว่าง 

       นาํหนกัและพืนที     

  ง.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัที 

       เหมือนกนัของสารทุกชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วน 

       ระหว่างนาํหนกัและพืนที     

 

2.  ขอ้ใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง 

  ก.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)   

        ของสารใด เป็นการบอกอตัราส่วนระหว่าง 

        ความหนาแน่นของสารนนัเทียบกบัความ 

        หนาแน่นของสารอา้งอิง 

  ข.  ความหนาแน่นของสารอา้งอิงในการคาํนวณหา 

        ความความหนาแน่นสมัพทัธ ์คือ นาํบริสุทธิที 

        อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

  ค.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  เดิม 

        เรียกว่า ความถ่วงจาํเพาะ (Specific  Gravity) 

  ง.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  มี 

        หน่วยเป็น  กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 

 

3.  ปรอทมีความหนาแน่น  500 กิโลกรัมต่อลกูบาศก์

เมตร หมายความว่าอยา่งไร 

  ก.  ปรอท 1 ลกูบาศกเ์มตร มีนาํหนกั 500 กิโลกรัม 

  ข.  ปรอท 1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 500 กิโลกรัม 

  ค.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ปรอทจะมีนาํหนกัมากกว่า 

        นาํ 500 เท่า 

  ง.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ปรอทจะมีมวลมากกว่านาํ  

       500 เท่า 

 

4.  ความหนาแน่นสมัพทัธข์องทองคาํ เท่ากบั 19.3  

หมายความว่าอยา่งไร 

  ก.  ทองคาํ 1 ลกูบาศกเ์มตร มีนาํหนกั 19.3 กิโลกรัม 

  ข.  ทองคาํ 1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 19.3 กิโลกรัม 

  ค.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ทองคาํจะมีนาํหนกัมากกว่า 

        นาํ 19.3 เท่า 

  ง.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ทองคาํจะมีมวลมากกว่านาํ  

       19.3 เท่า 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

เรือง  ความหนาแน่น 
 

หนูจะทาํ 

อยา่งตงัใจค่ะ
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

5.  อะลมิูเนียมทีมีปริมาตร 3 ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์2.7 จะมีนาํหนกัเท่าใด 

  ก.  8.1  กิโลกรัม 

  ข.  0.9  กิโลกรัม 

  ค.  8.1  x  103  กิโลกรัม 

  ง.  0.9  x  103  กิโลกรัม 

 

 ตอนที  2 ใหน้กัเรียนออกแบบการทดลอง  เพือหาคาํตอบต่อไปนี 

 1.  การหาความหนาแน่นของสาร A  ( 2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.  การหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร B  ( 2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมทาํเสร็จแลว้ครับ ... เพือนๆ เสร็จกนับา้งหรือยงั 

... หากทาํไม่ได ้ตอ้งตงัใจเรียน แลว้แกต้วัอีกครัง 

ตอนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน นะครับ ... 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

  
 

 

 

ใบความรู้ 

เรือง  ความหนาแน่น 
 

ของเหลวเป็นสถานะหนึงของสสาร  มีปริมาตรคงตวั  และมีรูปร่างตามภาชนะทีบรรจุ  ส่วน

แก๊สซึงเป็นอีกหนึงสถานะของสสาร มีรูปร่าง และปริมาตรไม่คงตวั ขึนกบัภาชนะทีบรรจุ  ทงัของเหลว 

และแก๊สสามารถสามารถไหลจากทีหนึงไปอีกทีหนึงได ้จึงเรียกของเหลว และแก๊สว่า “ของไหล” (Fluid)   

สมบติัของของไหล  ไดแ้ก่  ความหนาแน่น   ความดนั   ความตึงผวิ  และความหนืด   พฤติกรรมของของ

ไหลทงัทีอยูนิ่ง และเคลือนที อธิบายไดด้ว้ยหลกัและกฎทางฟิสิกส์ทีเกียวขอ้ง 
 

  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัเฉพาะตวัของสารแต่ละชนิด  หาไดจ้ากอตัราส่วนระหว่าง

ปริมาณมวลสารในหนึงหน่วยปริมาตร โดยถา้กาํหนดให ้

  m  =  มวลของสาร   หน่วยเป็น  กิโลกรัม 

  V  =  ปริมาตร   หน่วยเป็น  ลกูบาศกเ์มตร 

    =  ความหนาแน่น  หน่วยเป็น  กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 

 จะไดว้่า   

                                                        =  
V
m  

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง เช่น  
 

 อะลมิูเนียม มีความหนาแน่น 2.7 x 10 3 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร หมายความว่า  อะลมิูเนียม  

1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 2.7 x 10 3 กิโลกรัม 

 เอทิลอลักอฮอล ์  มีความหนาแน่น  0.79 x 10 3   กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร     หมายความว่า  

เอทิลอลักอฮอล ์1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 0.79 x 10 3 กิโลกรัม 

 อ่านว่า “โร” (rho)  

มาจากภาษากรีก นะค่ะ 

กิจกรรมที 1  

เรือง  ความหนาแน่น 
 

คุณครูค่ะ ... 

สญัลกัษณ์ “”

อ่านว่า อยา่งไรคะ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 อากาศ มีความหนาแน่น 1.12 

กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร หมายความว่า อากาศ 1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 1.12 กิโลกรัม 

ตวัอย่างการออกแบบการทดลอง เพอืหา ความหนาแน่นของสาร 

 

 จากความหมายของความหนาหนาแน่นของสาร ทีว่า “เป็นอตัราส่วนระหว่างปริมาณมวล

สารในหนึงหน่วยปริมาตร” เพราะฉะนนัการหาความหนาหนาแน่นของสาร จึงสามารถทาํไดโ้ดย 
 

 1.  หามวลของสารนนั  จากการชงั   ดว้ยเครืองชงัทีมี   จะไดน้าํหนกัของสารนนั    โดยสูตร  

W = mg  นาํนาํหนกัทีไดม้าคาํนวณหามวล จากสูตร  m = 
g
W

 

  

  2.  หาปริมาตรของสารนนั  ทาํได ้ 2 กรณี 

   2.1  กรณีสารนนัมีรูปทรงเรขาคณิต  กค็าํนวณหาปริมาตรโดยใชสู้ตรการหาปริมาตร เช่น 

ลกูบาศก ์ ทรงกลม  หรือทรงกระบอก เป็นตน้ 

   2.2  กรณีสารนนัไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต อาจใชว้ิธีการหาปริมาตรโดยการแทนทีในนาํ  
 

  3.  นาํมวลของสารทีคาํนวณได ้และปริมาตรของสาร มาแทนค่าในสูตร 

                          =  
V
m    

 

  4.  เพือความชดัเจน ในการคาํนวณหาความหนาแน่นของสารจะตอ้งระบุหน่วยกาํกบัดว้ย

เสมอ  
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 
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1.  เมือเรากล่าวถึง “ของไหล” เราจะหมายถึงสารในสถานะใด ....................(1 คะแนน)................................. 

2.  สมบติัของของไหล ประกอบดว้ยสิงใดบา้ง ............................... (1 คะแนน).............................................. 

3.  อตัราส่วนระหว่างปริมาณมวลสารในหนึงหน่วยปริมาตร หมายถึง สิงใด ................ (1 คะแนน).............. 

4.  สูตรทีใชใ้นการคาํนวณหาความหนาแน่นของสาร มีว่าอยา่งไร ................. (1 คะแนน).............................. 

5.  ตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณเกียวกบัความหนาแน่นของสาร มีอะไรบา้ง พร้อมบอกความหมาย 

     ........................................................... (2 คะแนน)....................................................................................... 

6.  หน่วยของความหนาแน่นมีว่าอยา่งไร ............................ (1 คะแนน).......................................................... 

7.  ในการหาความหนาแน่นของสาร จาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาตรของสารนนั  หากตอ้งการทราบปริมาตร

ของ สารทีมีรูปทรงกลม นกัเรียนจะดาํเนินการอยา่งไร ............................ (1 คะแนน).................................... 

8.  ในการหาความหนาแน่นของสาร จาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาตรของสารนนั  หากตอ้งการทราบปริมาตร

ของสารทีมีรูปทรงไม่เป็นเรขาคณิต นกัเรียนจะดาํเนินการอยา่งไร ................... (1 คะแนน).......................... 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบกิจกรรมที 1 

เรือง  ความหนาแน่น 
 

คาํชีแจง :พิจารณาคาํถามในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้บนัทึกคาํตอบลงในแบบ

บนัทึกประกอบชุด ชุดที 1 

ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถาม 

ดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั   

มีความซือสตัยท์งัต่อตนเองและผูอื้น 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 
 

 

 

 

ใบความรู้ 

เรือง  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 

 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  ของสารใด เป็นความหนาแน่นของสารนนัเทียบ

กบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง  ซึงนิยมใชน้าํบริสุทธิทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึงมีความหนาแน่นมาก

ทีสุด เท่ากบั 1.00 x 103 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร หรืออาจแทนดว้ยการคาํนวณ ดงันี 

 

ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสารนนั  =  ความหนาแน่นของสารนนั          หรือ 

                                                ความหนาแน่นของสารอา้งอิง   

ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสารนนั  =  ความหนาแน่นของสารนนั  kg/m3         

1.0 x   103 kg/m3   

ตวัอยา่ง เช่น  

 

ถา้ตอ้งการหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องอะลมิูเนียม   จากขอ้มลูทีว่า  

อะลมิูเนียม  มีความหนาแน่น 2.7 x 10 3 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร จะไดว้่า   

ความหนาแน่นสมัพทัธข์องอะลมิูเนียม  =  ความหนาแน่นของอะลมิูเนียม kg/m3         

                                                                 1.000 x 103 kg/m3   

          =  33

33

/1000.1
/107.2
mkgx
mkgx

 

         =    2.7   

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที 2 

เรือง  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
 

สงสยัจงัเลย !  

ว่าทาํไม ?  

ความหนาแน่น

สมัพทัธ์ 

จงไม่ปรากฎหน่วย 
 

ฉนัว่าน่าจะเกิดจาก 

การหารกนัของหน่วย

ความหนาแน่น... นนัเอง 

ตรงนีไง ... 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้ตอ้งการหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องเอทิลอลักอฮอล ์ จากขอ้มลูทีว่า  

เอทิลอลักอฮอล ์ มีความหนาแน่น 0.79 x 10 3 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร จะไดว้า่   

ความหนาแน่นสมัพทัธข์องเอทิลอลักอฮอล ์ =  ความหนาแน่นของเอทิลอลักอฮอล ์ kg/m3         

                                                          1.000 x 103 kg/m3   

                         =  33

33

/1000.1
/1079.0
mkgx
mkgx

 

                         =    0.79   

 

 แสดงว่า  เอทิลอลักอฮอล ์มีความหนาแน่นสมัพทัธ ์เท่ากบั 0.79  ซึงหมายความว่า  

เอทิลอลักอฮอล ์มีความหนาแน่นเป็น 0.79 เท่าของความหนาแน่นของนาํ  หรือ  เอทิลอลักอฮอล ์ มีมวลเป็น 

0.79 เท่าของนาํ เมือสารทงัสองมีปริมาตรเท่ากนั  

    

 

แสดงว่า  อะลมิูเนียม มีความหนาแน่นสมัพทัธ ์เท่ากบั 2.7  ซึงหมายความว่า  

อะลมิูเนียม มีความหนาแน่นเป็น 2.7 เท่าของความหนาแน่นของนาํ  หรือ   

อะลมิูเนียม มีมวลเป็น 2.7 เท่าของนาํ  เมือสารทงัสองมีปริมาตรเท่ากนั 
 

เก่งมากเลย  

ถกูตอ้งแลว้ค่ะ..... 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูครับ ผมเคยอ่านเจอในหนงัสือ   

เดิมในอดีตความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 

มีชือเรียกอีกอยา่งว่า  

ความถ่วงจาํเพาะ (specific gravity) 

ใช่ไหมครับ 

อ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจเลย ... ลองอ่านอีกรอบดีกว่า  
ถา้ยงัไม่เขา้ใจก็ว่าจะไปถามเพือนๆ ภายในกลุ่ม  

หากยงัไม่เขา้ใจอีก 
คงตอ้งรบกวนปรึกษาคุณครูแลว้ล่ะ 

เก่งมากเลย  รู้จกัหาความรู้เพิมเติม  

เดิมในอดีตความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 

มีชือเรียกอีกอยา่งว่า  

ความถ่วงจาํเพาะ  

(specific gravity) ถูกต้องแล้วค่ะ 



  

  

 

11

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ความหนาแน่นของสารอา้งอิง ทีใชเ้ป็นความหนาแน่นเปรียบเทียบ เพือหาความหนาแน่นสมัพทัธ ์

(Relative  Density)  ไดแ้ก่สารใด .................................................................................................................... 

2.   ความหนาแน่นของสารอา้งอิง มีค่า เท่าใด ................................................................................................. 

3.  หน่วยของความหนาแน่นสมัพทัธมี์ว่าอยา่งไร ............................................................................................ 

4.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์มีชือเรียกอีกอยา่งหนึง ว่าอยา่งไร .......................................................................... 

5.  สูตรทีใชใ้นการคาํนวณหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร มีว่าอยา่งไร...................................................... 

6.  โฟมทีมีปริมาตร  2  ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 0.10  จะมีนาํหนกัเท่าใด 

วธิีทํา   

 สูตรทีใชใ้นการคาํนวณ    =  ........................................... (6.1) .................................................. 

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

       สัมพทัธ์  =  .................................... (6.2) ................................................. 

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

  หาความหนาแน่นของโฟมจากสูตรความหนาแน่นสมัพทัธ์ 

      0.10  =     ความหนาแน่นของโฟม  ...................... (6.3) ......................... 

   ความหนาแน่นของโฟม  =  ................... (6.4) ....................... = ................. (6.5) ............. 

  หามวลของโฟมจากสูตร 

      m  =  V 

   เพราะฉะนนั มวลของโฟม  =  ................................... (6.6) ............................................... 

ใบกิจกรรมที 2 

เรือง  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
 

เป็นไง ... ทาํกนัไดบ้า้งหรือเปล่า 
ลองปรึกษาเพือนดูหน่อยไหมคะ 

คาํชีแจง :พิจารณาคาํถามในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้บนัทึกคาํตอบลงในแบบ

บนัทึกประกอบชุด ชุดที 1 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

                       

=  ................................... (6.7) ............................................... 

  หานาํหนกัของโฟมจากสูตร       

       W  =  mg 

   เพราะฉะนนั นาํหนกัของโฟม  =  ............................... (6.8) .............................................. 

                            = ................................. (6.9) ............................................. 

                    

 ตอบ  โฟมทีมีปริมาตร  2  ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 0.10  จะมีนาํหนกั 

เท่ากบั ................ (6.10) ................. N 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใหน้กัเรียนตอบคาํถาม 

ดว้ยความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั   

มีความซือสตัยท์งัต่อตนเองและผูอื้น 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

คาํชีแจง  

 ตอนที  1 ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบทีถกูทีสุด ทาํเครืองหมาย X ลงในช่องว่าง     

ใตต้วัอกัษร ก , ข , ค และ ง ทีเป็นคาํตอบทีถกูตอ้งทีสุดเพียงคาํตอบเดียว ในกระดาษคาํตอบประกอบชุด  

ชุดที 1  

 

1.  ขอ้ใดกล่าวได ้ถูกต้อง  

   ก.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัเฉพาะตวั 

       ของสารแต่ละชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วนระหว่าง 

       นาํหนกัและพืนที     

   ข.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัเฉพาะตวั  

       ของสารแต่ละชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วนระหว่าง 

       มวลและปริมาตร   

  ค.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัที 

       เหมือนกนัของสารทุกชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วน 

       ระหว่างมวลและปริมาตร            

  ง.  ความหนาแน่น (Density)  เป็นสมบติัที 

       เหมือนกนัของสารทุกชนิด หาไดจ้ากอตัราส่วน 

       ระหว่างนาํหนกัและพืนที     

 

2.  ขอ้ใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง 

  ก.  ความหนาแน่นของสารอา้งอิงในการคาํนวณหา 

        ความความหนาแน่นสมัพทัธ ์คือ นาํบริสุทธิที 

        อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

  ข.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density) ของ 

        สารใด เป็นการบอกอตัราส่วนระหว่างความ 

        หนาแน่นของสารนนัเทียบกบัความหนาแน่น 

        ของสารอา้งอิง  

  ค.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  มี 

        หน่วยเป็น  กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร 

  ง.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  เดิม 

        เรียกว่า ความถ่วงจาํเพาะ (Specific  Gravity) 

   

3.  ความหนาแน่นสมัพทัธข์องทองคาํ เท่ากบั 19.3  

หมายความว่าอยา่งไร 

  ก.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ทองคาํจะมีนาํหนกัมากกว่า 

        นาํ 19.3 เท่า 

  ข.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ทองคาํจะมีมวลมากกว่านาํ  

       19.3 เท่า 

  ค.  ทองคาํ 1 ลกูบาศกเ์มตร มีนาํหนกั 19.3 กิโลกรัม 

  ง.  ทองคาํ 1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 19.3 กิโลกรัม 

   

4.  ปรอทมีความหนาแน่น  500 กิโลกรัมต่อลกูบาศก์

เมตร หมายความว่าอยา่งไร 

  ก.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ปรอทจะมีนาํหนกัมากกว่า 

        นาํ 500 เท่า 

  ข.  เมือมีปริมาตรเท่ากนั ปรอทจะมีมวลมากกว่านาํ  

       500 เท่า 

  ค.  ปรอท 1 ลกูบาศกเ์มตร มีนาํหนกั 500 กิโลกรัม 

  ง.  ปรอท 1 ลกูบาศกเ์มตร มีมวล 500 กิโลกรัม 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรือง  ความหนาแน่น 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

5.  อะลมิูเนียมทีมีปริมาตร 3 ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์2.7 จะมีนาํหนกัเท่าใด 

  ก.  8.1  x  103  กิโลกรัม 

  ข.  0.9  x  103  กิโลกรัม 

  ค.  8.1  กิโลกรัม 

  ง.  0.9  กิโลกรัม 

   

 

 ตอนที  2 ใหน้กัเรียนออกแบบการทดลอง  เพือหาคาํตอบต่อไปนี 

 1.  การหาความหนาแน่นของสาร A  ( 2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

 2.  การหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร B  ( 2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

ผมไดพ้ยายามทาํอยา่งเต็มทีแลว้ครับ ...  
เพือนๆ ทาํเสร็จกนับา้งหรือยงั ...  

หากทาํไม่ไดถึ้งร้อยละ 70   
ก็คงตอ้งกลบัไปอ่านเพือทาํความเขา้ใจใหม่อีกครัง ...  

แต่ผมจะไม่ยอมแพห้รอกครับ ... เพือนๆ ก็คงเช่นกนั ...  
เราจะอยูเ่ป็นเพือนทีคอยแบ่งบนัความรู้สึกทีดีใหก้นัและกนั 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  

 

 

 

 พระราชดาํรัส เศรษฐกิจแบบพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  

พระองคท์รงใชค้าํภาษาองักฤษว่า  “Self  Sufficient Economy”  ซึงมีนกัเศรษฐศาสตร์ใหค้วามหมายจาก

พจนานุกรมของ Webster ไวว้่า “สามารถบรรลุเป้าหมายหรือสาํเร็จวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยตนเองโดยไม่

จาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากคนอืนหรือจากภายนอก” พร้อมทงัอา้งพระราชดาํรัสทีใหค้วามหมายว่า 

“ใหพ้อมีพอใชไ้ดด้ว้ยตนเอง ใหย้นืบนขาตวัเองได ้คือยนืไดโ้ดยไม่หกลม้ ไม่ตอ้งยมืขาคนอืนเขามา” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

        3  ห่วง ทีตงัอยู่บน 2 เงือนไข 

 
 
 
 
 
 
 
              นําสู่  4  มติ ิ และการนําไปใช้ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดง  การสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ลีลาภรณ์  บวัสาย. 2549 : 9) 

พอประมาณ 

มภูีมคิุ้มกนั มเีหตุผล 

เงือนไขความรู้ 
(รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั ฯลฯ) 

เงือนไขคุณธรรม 
(ซือสตัยสุ์จริต  ขยนัอดทน  สติปัญญา แบ่งปัน) ฯลฯ  

ชีวติ  /  เศรษฐกจิ  /  สังคม  /  สิงแวดล้อม 

สมดุล  /  มนัคง  /  ยงัยนื 

การบูรณาการกับแนวคิด 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

มีหลกัพิจารณาอยู ่ 5  ส่วน  ดงันี 
 

  1.  กรอบแนวคดิ 

   เป็นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางทีควรจะเป็นโดยมีพืนฐาน

มาจากวิถีชีวติดงัเดิมของสงัคมไทย  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที

มีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤตเพือความมนัคงและความยงัยนืของ

การพฒันา 
 

  2.  คุณลกัษณะ 

   เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั  โดยเนน้การ

ปฏิบติับนทางสายกลาง  และการพฒันาอยา่งเป็นขนัตอน 
 

  3.  คาํนิยาม 

   ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ  3  ประการ  พร้อม  ๆกนัดงันี 

    1) ความพอประมาณ   หมายถึง   ความพอดี   ทีไม่นอ้ยเกินไปและ ไม่มากเกินไป  

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น 

2)  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตดัสินใจเกียวกบัระดบัของความพอเพียงนนัจะตอ้ง

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้ง  ตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ

กระทาํนนัๆ อยา่งรอบคอบ 

3)  การมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั  หมายถึง  การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ

เปลียนแปลงดา้นต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนโดยคาํนึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึนใน

อนาคตทงัใกล ้และไกล 
 

  4.  เงือนไข 

   การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ   ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง    ตอ้งอาศยัทงัความรู้

และคุณธรรมเป็นพืนฐาน  กล่าวคือ 

1)  เงือนไขความรู้  ประกอบดว้ย  ความรอบรู้เกียวกบัวิชาการต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่ง

รอบดา้น  ความรอบคอบ  ทีจะนาํความรู้เหล่านนัมาพิจารณาใหเ้ชือมโยงกนั  เพือประกอบการวางแผนและ

ความระมดัระวงัในชนัปฏิบติั 

2)  เงือนไขคุณธรรมทีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม  มี

ความซือสตัยสุ์จริต  มีความอดทน มีความเพียร  ใชส้ติปัญญา ในการดาํเนินชีวติไม่โลภ และไม่ตระหนี รู้จกั

การแบ่งปัน เอือเฟือเผอืแผ่ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  5.  การนําไปใช้ 

   การนาํเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชจ้ะนาํไปสู่  4  มิติแห่งการเปลียนแปลง 

 

    1)  มิติดา้นการดาํรงชีวิต   2)  มิติดา้นเศรษฐกิจ 

    

 

 

 

 

 

 

     

    3)  มิติดา้นสงัคม   4)  มิติดา้นสิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึงการเปลียนแปลงนีจะเป็นไปอยา่งสมดุล  มนัคง  และยงัยนื 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

1.  เมือเรากล่าวถึง “ของไหล” เราจะหมายถึงสารในสถานะใด ................. ก๊าซ และของเหลว ....................... 

2.  สมบติัของของไหล ประกอบดว้ยสิงใดบา้ง ...... ความหนาแน่น  ความดนั  ความตึงผวิ และความหนืด  ... 

3.  อตัราส่วนระหว่างปริมาณมวลสารในหนึงหน่วยปริมาตร หมายถึง สิงใด ....... ความหนาแน่นของสาร ... 

4.  สูตรทีใชใ้นการคาํนวณหาความหนาแน่นของสาร มีว่าอยา่งไร .................   =  
V
m   .............................. 

 5.  ตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณเกียวกบัความหนาแน่นของสาร มีอะไรบา้ง พร้อมบอกความหมาย 

      .................................  m  =  มวลของสาร   หน่วยเป็น  กิโลกรัม 

     V  =  ปริมาตร   หน่วยเป็น  ลกูบาศกเ์มตร 

       =  ความหนาแน่น  หน่วยเป็น  กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร .................................. 

6.  หน่วยของความหนาแน่นมีว่าอยา่งไร .......................... กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร .................................... 

7.  ในการหาความหนาแน่นของสาร จาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาตรของสารนนั  หากตอ้งการทราบปริมาตร

ของสารทีมีรูปทรงกลม นกัเรียนจะดาํเนินการอยา่งไร ..........ปริมาตร (V)  ทรงกลม  =   
3
4 r3..................... 

8.  ในการหาความหนาแน่นของสาร จาํเป็นตอ้งทราบถึงปริมาตรของสารนนั  หากตอ้งการทราบปริมาตร

ของสารทีมีรูปทรงไม่เป็นเรขาคณิต นกัเรียนจะดาํเนินการอยา่งไร ..... วิธีการหาปริมาตรโดยการแทนทีใน

นาํ .... 

  

 

 

 

 

 

 

ใบเฉลยกิจกรรมที 1 

เรือง  ความหนาแน่น 
 

ความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั  มีความซือสตัย ์

ทงัต่อตนเองและผูอื้น จะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ราเป็น 

คนทีมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัทีดีในการศึกษา และการดาํเนินชีวิต โดยการ

รู้จกัวางแผน มีหลกัในการเลือกสิงทีพอประมาณเหมาะสมกบัตวัของเรา 

โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอื้น 
 

คาํชีแจง :พิจารณาคาํถามในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้บนัทึกคาํตอบลงในแบบ

บนัทึกประกอบชุด ชุดที 1 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1.  ความหนาแน่นของสารอา้งอิง ทีใชเ้ป็นความหนาแน่นเปรียบเทียบ เพือหาความหนาแน่นสมัพทัธ ์

(Relative  Density)  ไดแ้ก่สารใด ............................ นาํบริสุทธิทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ........................... 

2.   ความหนาแน่นของสารอา้งอิง มีค่า เท่าใด .................. 1.00 x 103 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร .................... 

3.  หน่วยของความหนาแน่นสมัพทัธมี์ว่าอยา่งไร .......................... ไม่มีหน่วย ............................................... 

4.  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์มีชือเรียกอีกอยา่งหนึง ว่าอยา่งไร ......... ความถ่วงจาํเพาะ (Specific Gravity) ...... 

5.  สูตรทีใชใ้นการคาํนวณหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร มีว่าอยา่งไร  

   ................. ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสารนนั  =  ความหนาแน่นของสารนนั          หรือ 

                                                ความหนาแน่นของสารอา้งอิง   

ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสารนนั  =  ความหนาแน่นของสารนนั  kg/m3         

1.0    x   103 kg/m3 ................................................... 

6.  โฟมทีมีปริมาตร  2  ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 0.10  จะมีนาํหนกัเท่าใด 

วธิีทํา   

 สูตรทีใชใ้นการคาํนวณ    =  .................. มวลของโฟม ............................................................. 

                 ............... ปริมาตรของโฟม ......................................................... 

             สัมพทัธ์  =  ........... ความหนาแน่นของโฟม ...................................... 

                         ................... ความหนาแน่นอา้งอิง ....................................... 

  หาความหนาแน่นของโฟมจากสูตรความหนาแน่นสมัพทัธ์  

      0.10  =     ความหนาแน่นของโฟม   

            ............ 1.00 x 103  kg/m3 ............... 

   ความหนาแน่นของโฟม  =  ......... 0.10 x 1.00 x 103 kg/m3......... = ......... 100  kg/m3 ....... 

  หามวลของโฟมจากสูตร 

ใบเฉลยกิจกรรมที 2 

เรือง  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 
 

ในการทาํโจทยน์กัเรียนควรมีความ

รอบคอบ ในการคาํนวณ และรู้จกั

แลกเปลียน แบ่งปันวิธีคิดกบัเพือน 

คาํชีแจง :พิจารณาคาํถามในแต่ละขอ้ใหเ้ขา้ใจ แลว้บนัทึกคาํตอบลงในแบบ

บนัทึกประกอบชุด ชุดที 1 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

      m  =  V  

   เพราะฉะนนั มวลของโฟม  =  ................... 100  kg/m3 x  2  m3 ........................................ 

                       =  .................... 200  kg .......................................................... 

  หานาํหนกัของโฟมจากสูตร       

       W  =  mg 

   เพราะฉะนนั นาํหนกัของโฟม  =  ................ 200  kg x 9.8 m/s2........................................ 

                            = .................. 1,960 N ....................................................... 
                    

 ตอบ  โฟมทีมีปริมาตร  2  ลกูบาศกเ์มตร และมีความหนาแน่นสมัพทัธ ์ 0.10  จะมีนาํหนกั 

เท่ากบั ...... 1,960 ..... N 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั  มีความซือสตัยท์งัต่อตนเองและ

ผูอื้น จะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ราเป็นคนทีมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัทีดี

ในการศึกษา และการดาํเนินชีวิต รู้จกัวางแผน เลือกในสิงทีพอประมาณ

เหมาะสมกบัตวัของเรา โดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอื้น 
 



  

  

 

22

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

  

 
 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมธัยมศึกษาปีที 6 

เรือง  ของไหล     ความหนาแน่น 
 

กระดาษคาํตอบก่อนเรียน  กระดาษคาํตอบหลงัเรียน 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     1     

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     
 

 ตอนที  2 ใหน้กัเรียนออกแบบการทดลอง  เพือหาคาํตอบต่อไปนี 

 1.  การหาความหนาแน่นของสาร A 

  ประเด็นที  1.  หามวลของสาร A จากการชงั ดว้ยเครืองชงัทีมี จะไดน้าํหนกัของสารนนั  

W = mg  นาํนาํหนกัทีไดม้าคาํนวณหามวล จากสูตร  m = 
g
W

 

  ประเด็นที  2.  หาปริมาตรของสาร A  ทาํได ้ 2 กรณี 

   2.1  กรณีสาร A มีรูปทรงเรขาคณิต  ก็คาํนวณหาปริมาตรโดยใชสู้ตรการหาปริมาตร 

   2.2  กรณีสาร A ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต อาจใชว้ิธีการหาปริมาตรโดยการแทนทีในนาํ  

  ประเด็นที  3.  นาํมวลของสาร A ทีคาํนวณได ้และปริมาตรของสาร A มาแทนค่าในสูตร 

                          =  
V
m    

ประเด็นที  4.  เพือความชดัเจน ในการคาํนวณหาความหนาแน่นของสารจะตอ้งระบุหน่วย 

กาํกบัดว้ยเสมอ  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  หากตอบเพียง  1  ประเด็น   ให ้ 1     คะแนน 

        ตอบเพียง  2  ประเด็น   ให ้ 1.5  คะแนน 

                              ตอบเพียง  3  ประเด็น   ให ้ 2     คะแนน 

   ตอบครบ  4  ประเด็น ให ้ 2.5  คะแนน 

 

ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  

 2.  การหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร B 

ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  ของสาร B เป็นความหนาแน่นของสาร B เทียบกบั

ความหนาแน่นของสารอา้งอิง  ซึงนิยมใชน้าํบริสุทธิทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึงมีความหนาแน่นมาก

ทีสุด เท่ากบั 1.00 x 103 กิโลกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร หรืออาจแทนดว้ยการคาํนวณ ดงันี 

          ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร B  =  ความหนาแน่นของสาร B  หรือ ความหนาแน่นของสาร B  kg/m3        

                                                                     ความหนาแน่นของสารอา้งอิง                     1.0  x 103 kg/m3   

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ประเด็นที  1.  บอกความหมายไดถ้กูตอ้ง  คือ  ความหนาแน่นสมัพทัธ ์(Relative  Density)  

เป็นการเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารนนัเทียบกบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง   

  ประเด็นที  2.  บอกไดว้่าความหนาแน่นของสารอา้งอิง คือ  นาํบริสุทธิทีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส  

  ประเด็นที  3.  บอกไดว้่าความหนาแน่นของสารอา้งอิง มีค่าเท่าใด คือ  1.00 x 103 กิโลกรัม

ต่อลกูบาศกเ์มตร  

  ประเด็นที  4.  บอกสูตรการหาความหนาแน่นสมัพทัธข์องสารไดถ้กูตอ้ง คือ 

          ความหนาแน่นสมัพทัธข์องสาร B  =  ความหนาแน่นของสาร B  หรือ ความหนาแน่นของสาร B  kg/m3        

                                                                      ความหนาแน่นของสารอา้งอิง                     1.0  x 103 kg/m3   

 

  หากตอบเพียง  1  ประเด็น   ให ้ 1     คะแนน 

        ตอบเพียง  2  ประเด็น   ให ้ 1.5  คะแนน 

                              ตอบเพียง  3  ประเด็น   ให ้ 2     คะแนน 

   ตอบครบ  4  ประเด็น ให ้ 2.5  คะแนน 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

 

คาํชีแจง  

 แบบวดัชุดนี  ใชส้าํหรับนกัเรียนประเมินในการพฒันาตนเอง เกียวกบัเจตคติของนกัเรียน ทีมีต่อ

การเรียนรู้โดยใชน้วตักรรมพฒันา การจดัการเรียนรู้ ซึงจะดาํเนินการ ดงันี 

  1.  ประเมินหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชน้วตักรรมพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

  2.  ผูป้ระเมิน คือ นกัเรียนประเมินตนเอง ตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยพิจารณารายการ

ประเมินว่านกัเรียนมีเจตคติอยู ่ในระดบัใด  ใชเ้กณฑป์ระเมิน 5 ระดบั  แต่ละระดบัมีความหมาย  คือ 

   5  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มากทีสุด 

   4  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มาก 

   3  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

   2  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั นอ้ย 

   1  หมายถึง  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั  นอ้ยทีสุด 

  3.  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในระดบัเจตคติของนกัเรียนทีมีต่อการเรียนรู้    โดยใช ้        

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 

5     ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบวดัเจตคตขิองนักเรียน 

ทีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามแนวคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

เรือง ของไหล รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมัธยมศึกษาปีที 6 

ครูเชือว่านกัเรียนจะประเมินดว้ยความซือสตัย ์และตรงกบั

ความเป็นจริง เพราะผลการประเมินนี  จะเป็นขอ้มลู ในการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ และพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพ

ยงิขึนขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนทีใหค้วามร่วมมือ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  

 

ข้อ 

เจตคตขิองนักเรียนทีมต่ีอการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ระดับเจตคต ิ

5 4 3 2 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

10. 

 

รูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เร้าความสนใจทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้ และปลกูฝังดา้นคุณธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี........ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกบัเวลา ช่วยทาํให้

เกิดความเขา้ใจในเนือหาสาระไดเ้ร็ว และดียงิขึน.......... 

รู้สึกเพลิดเพลินกบักิจกรรมทีกาํหนดในชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.... 

รู้สึกสนุกทีไดป้ฏิบติักิจกรรม และมีส่วนร่วมระหว่าง

การปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ โดยการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง.............................................................................. 

รู้สึกชอบการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะทาํใหท้ราบพฒันาการเรียนรู้

ของตนเองไดท้นัที........................................................... 

เป็นนวตักรรมทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการ

ลงมือทาํกิจกรรม โดยอาศยัสือการเรียนการสอน ความ

ร่วมมือจากเพือน และคาํแนะนาํจากครูผูส้อน................. 

รู้สึกไดถึ้งการมีปฏิสมัพนัธใ์นการแลกเปลียนความรู้ 

ความคิดเห็นกบัเพือน จากการทาํกิจกรรมต่างๆ.............. 

รู้สึกไดถึ้งการเกิดการเรียนรู้โดยผา่นการฝึกทกัษะการ

วิเคราะห์ การสงัเกต การคน้ควา้ การจดบนัทึก การ

สงัเคราะห์และการสรุปความรู้ต่างๆ ของตนเอง และ

ร่วมกบัผูอื้น...................................................................... 

รู้สึกภาคภูมิใจทีไดมี้โอกาสในการเป็นผูน้าํ / ผูต้าม......... 

รู้สึกอบอุ่นทีครูคอยแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือ................ 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

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

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

คาํชีแจง  

 แบบประเมินชุดนี  ใชส้าํหรับนกัเรียนประเมินในการพฒันาตนเอง เกียวกบัคุณลกัษณะที 

พึงประสงคข์องนกัเรียนตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลงัจากเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม

พฒันา  การจดัการเรียนรู้ ซึงจะดาํเนินการ ดงันี 

  1.  ประเมินหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใชน้วตักรรมพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

  2.  ผูป้ระเมิน คือ นกัเรียนประเมินตนเอง ตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยพิจารณารายการ

ประเมินว่านกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียนตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดบัใด  ใชเ้กณฑป์ระเมิน 5 ระดบั  แต่ละระดบัมีความหมาย  คือ 

   5  หมายถึง  นกัเรียนมีพฤติกรรม รู้จกัพอประมาณ  เป็นคนมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในการ

ดาํรงชีวิต มีความรู้และมีคุณธรรม ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยูใ่นระดบั  มากทีสุด  

   4  หมายถึง  นกัเรียนมีพฤติกรรม รู้จกัพอประมาณ  เป็นคนมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในการ

ดาํรงชีวิต มีความรู้และมีคุณธรรม ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยูใ่นระดบั  มาก 

   3  หมายถึง  นกัเรียนมีพฤติกรรม รู้จกัพอประมาณ  เป็นคนมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในการ

ดาํรงชีวิต มีความรู้และมีคุณธรรม ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  นกัเรียนมีพฤติกรรม รู้จกัพอประมาณ  เป็นคนมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัในการ

ดาํรงชีวิต มีความรู้และมีคุณธรรม ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยูใ่นระดบั  นอ้ย 

   1  หมายถึง  มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียนตามแนวคิดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดบั นอ้ยทีสุด 

  3.  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในระดบัคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียนตาม

แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ หลงัจากเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เรือง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิมเติม 5 ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ชุดที 1   ความหนาแน่น 

 

  

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะทีพงึประสงค์ของนักเรียน 

ตามแนวคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลังจากเรียนรู้โดยใช้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

เรือง ของไหล รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมัธยมศึกษาปีที 6 
 

ครูเชือว่านกัเรียนจะประเมินดว้ยความซือสตัย ์และตรงกบัความเป็นจริง  
เพราะผลการประเมินนี  จะเป็นขอ้มลูในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ และพฒันา

นกัเรียนใหมี้คุณภาพยงิขึน  ขอขอบคุณนกัเรียนทุกคนทีใหค้วามร่วมมือ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

ข้อ 
คุณลกัษณะทีพงึประสงค์ของนกัเรียน 

ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ระดับคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

5 4 3 2 1 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

1.  ความพอเพยีง 

   1.1  ความพอประมาณ 

นกัเรียนมีความพอประมาณกบัเวลาทีใหศึ้กษา อ่าน และ

วิเคราะห์ประเดน็สาํคญัไดต้ามกาํหนดเวลา............. ....... 

นกัเรียนมีความพอประมาณกบัการวางแผน  ออกแบบ

การทดลอง โดยเลือกใชว้สัดุทีมีในทอ้งถิน และ

เหมาะสมกบัตนเอง.......................................................... 

   1.2  ความมีเหตุผล 

นกัเรียนสามารถอธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่าง

อตัราส่วนของมวลต่อปริมาตรเหตุผล และอตัราส่วน

ของความหนาแน่นของสารนนักบัความหนาแน่นของ

สารอา้งอิง........................................................................ 

   1.3  การมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั 

นกัเรียนมีสุขนิสยัทีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์..................................................................... 

นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และการออกแบบ

การทดลอง มีความมนัใจและอยากทีจะการเรียนรู้ต่อไป. 

2.  ความรู้คู่คุณธรรม 

   2.1  เงือนไขคุณธรรม 

นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม 

นกัเรียนมีความสามคัคีของสมาชิกในกลุ่ม...................... 

นกัเรียนมีความเพียรพยายามในการคน้ควา้หาความรู้...... 

   2.2  เงือนไขความรู้ 

รอบรู้  -  นกัเรียนสามารถอธิบายความหมาย พร้อม

ออกแบบการทดลอง  และแกโ้จทยปั์ญหาเกียวกบัความ

หนาแน่น และความหนาแน่นสมัพทัธ.์............................ 

รอบคอบ  -  นกัเรียนมีสติในการพิจารณาความสมัพนัธ์

ระหว่างมวลของสารกบัปริมาตร และความหนาแน่น

ของสารนนัเทียบกบัความหนาแน่นของสารอา้งอิง......... 

 

 

 

.......... 

 

 

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

 

 

.......... 

 

.......... 

 

 

......... 

.......... 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

 

.......... 



  

  

 

28

มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  

 

 
 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมธัยมศึกษาปีที 6 

เรือง  ของไหล         ชุดที 1 ความหนาแน่น 

ชือ ...................... ................................................................... ชนั ....................... เลขที ............... 

วนั ........................ ที ............ เดือน ................................................ พ.ศ. ............................. 
 

กระดาษคาํตอบก่อนเรียน  กระดาษคาํตอบหลงัเรียน 

ข้อ ก ข ค ง คะแนนทีได้ ข้อ ก ข ค ง คะแนนทีได้ 

1      1      

2     2     

3     3     

4     4     

5     5     

แบบบันทกึข้อสอบอตันัย  แบบบันทกึข้อสอบอตันัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนนทีได้  .......................................................... คะแนนทีได้  .......................................................... 

 แบบบันทึกประกอบชุด ชุดที 1 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

  

 

 
 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมธัยมศึกษาปีที 6 

เรือง  ของไหล       ชุดที 1 ความหนาแน่น 

ชือ ......................................................... ................................ ชนั ....................... เลขที ............... 

วนั ........................ ที ............ เดือน ................................................ พ.ศ. ............................. 
 

ใบกจิกรรมที 1 (10 คะแนน)  ใบกจิกรรมที 2 (10 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

6. ........................................................................... 

7. ........................................................................... 

8. ......................................................................... 

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

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

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

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

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

6. (6.1) ............................ (6.2) ............................ 

    (6.3) ............................  (6.4) ...........................   

    (6.5) ............................  (6.6) ............................  

    (6.7) ............................  (6.8) ............................ 

    (6.9) ............................  (6.10) ............................ 

คะแนนทีได้  คะแนนทีได้  

แบบประเมนิเจตคตขิองนักเรียน  แบบประเมนิคุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของนกัเรียน 

ขอ้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

4 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

3 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

2 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

1 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

.. 

ขอ้ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

4 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

3 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

2 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

1 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

 แบบบันทึกประกอบชุด ชุดที 1 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

เรือง ของไหล รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมธัยมศึกษาปีท ี6 

ชุดที 1  ความหนาแน่น 
 

กลุ่มที ...............  ชือกลุ่ม .................................................................. 

ประธานกลุ่ม ..................................................................................... 

เลขานุการกลุ่ม .................................................................................. 

 

เลขที ชือ - สกุล 

ผลการทดสอบ 
ผลการประเมิน 

ดา้นกระบวนการ 

ก่อน

เรียน 

หลงั

เรียน 

ผลต่าง 

+           - 

1 

(20) 

2 

(10) 

รวม E1 

(30) 

        

        

        

        

        

        

        

รวม       

เฉลีย       

เฉลียร้อยละ       

 

ลงชือ      ผูก้รอกคะแนน ลงชือ   ผูรั้บรอง 

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

                    เลขานุการกลุ่ม                                                                                ประธานกลุ่ม 

  

 

 

แบบกรอกคะแนนประจํากลุ่ม 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

แบบกรอกคะแนนประจาํชันมธัยมศึกษาปีที  6/1 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

เรือง ของไหล รายวชิาฟิสิกส์เพมิเตมิ 5 ชันมธัยมศึกษาปีท ี6  ชุดที 1   ความหนาแน่น 

โรงเรียนแสลงโทนพทิยาคม  สังกดั สํานักงานเขตพนืทีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  32 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนนักเรียนชาย  7  คน  หญิง  27  คน  รวม  34  คน 
 

เลข

ที 
ชือ - สกุล 

ผลการทดสอบ ผลต่าง

ของ

คะแนน 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 1 2 รวม 

(10) (10) E2 (20) (10) (30) E1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ช. พงศก์ฤษณ์ สะระศิริ 

ช. ภคัพงษ ์ ทบเนตร 

ช. เริงชยั  พลดือ 

ช. ศุภกร  ดาทอง 

ช. ทกัษิณ  วนมา 

ช. พิสิฐ  โยงกระโทก 

ช. ฐิติกร  วจิิรัมย ์

ญ. กญัญารัตน์ ทองจนัทร์ 

ญ. ณันฐิภา  หอมทอง 

ญ. ดารุณี   เกษาโร 

ญ. ปวีณา  โคนประโคน 

ญ. พรนภา  เลก็ประโคน 

ญ. เมธนี แปะประโคน 

ญ. เยาวลกัษณ์ พดูชอบ 

ญ. ลินดา  หอมเนียม 

ญ. ศิริวิมล  วาลี 

ญ. สุภาภรณ์ โสประโคน 

ญ. อทิตยา  ใจนิม 

ญ. อรวรรณ  อิมรัมย ์

ญ. จิราพร  เพิมประโคน 

ญ. จาํปา  พรมเอาะ 

ญ. ธญัญาวดี  เกาประโคน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 

 

เลข

ที 
ชือ - สกุล 

ผลการทดสอบ ผลต่าง

ของ

คะแนน 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการ 

ก่อนเรียน หลงัเรียน 1 2 รวม 

(10) (10) E2 (20) (10) (30) E1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

ญ. บุษราคมั  บุญเสริม 

ญ. สุดารัตน์  เอียมรัมย ์

ญ. ดาราวดี  แยม้ประโคน 

ญ. บุษกร  พรมการ  

ญ. บุษยา  พวงดาว 

ญ. ปราณี  ประกายแกว้ 

ญ. ปานชีวา  บุราณสุข 

ญ. วิไลพร  โพธิคาํ 

ญ. สุริวรรณ  ระวงัดี 

ญ. สุวิภาพร  คงศรีย ์

ญ. ประกายวรรณ วารารัมย ์

ญ. สุกานดา เปรียบสม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รวม       

เฉลีย       

เฉลียร้อยละ       
 

ผลการทดสอบก่อนเรียน  มีค่าเฉลียร้อยละ  .................................................................................................... 

ผลการทดสอบหลงัเรียน  มีค่าเฉลียร้อยละ  ..................................................................................................... 

ผลต่างของผลการทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  มีค่าเฉลียร้อยละ  ............................................................... 

ผลการประเมินดา้นกระบวนการ  มีค่าเฉลียร้อยละ  ......................................................................................... 

ค่าแสดงความกา้วหนา้ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเฉลียร้อยละ  .................................................................. 

 

       ลงชือ   ผูป้ระเมิน 

                                        (นางมยรีุ   เหลืองเดชานุรักษ)์ 

                             ตาํแหน่ง   ครู   วิทยฐานะครูชาํนาญการ 
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มยุรี  เหลืองเดชานุรักษ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ของไหล รายวิชาฟสิกสเพิ่มเติม 5 
                                          ชุดท่ี 1  (ความหนาแนน) 
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