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สื่ อการเรียน
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน

1. การเรี ยนรู้โดยใช้ ชุดการสอนชุดที่ 1 เรื่ อง ความหนาแน่น ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
2. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของความหนาแน่นได้
1.2 นักเรี ยนสามารถแสดงความสัมพันธ์ของมวลและปริ มาตรที่มีผล
ต่อความหนาแน่นได้
3. เอกสารที่นกั เรี ยนต้องได้รับจากครู เรี ยงลาดับดังนี้
3.1 แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง ความหนาแน่น
3.2 กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.3 บัตรเนื้อหา เรื่ อง ความหนาแน่น
3.4 บัตรคาถาม เรื่ อง ความหนาแน่นและบัตรบันทึกคาตอบ
3.5 แบบฝึ ก เรื่ อง ความหนาแน่นและบัตรบันทึกคาตอบ
3.6 บัตรเนื้อหา เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์
3.7 บัตรคาถาม เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และบัตรบันทึกคาตอบ
3.8 แบบฝึ ก เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และบัตรบันทึกคาตอบ
3.9 แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง ความหนานแน่น
3.10 กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยน
3.10 แบบทดสอบ เรื่ อง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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บัตรคาสั่ ง

ในการศึกษาเอกสารตามชุดการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ให้ นกั เรียนศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ
2. นักเรี ยนศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่ อง ความหนาแน่น ร่ วมกันอภิปรายและตอบ
คาถามจากบัตรคาถามรวมถึงบันทึกคาตอบที่ได้ในบัตรบันทึกคาตอบ
3. ให้เรี ยนทบทวนความรู้โดยการทาแบบฝึ กหัด
4. ศึกษาบัตรเนื้อหา เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ให้เข้าใจ
5. นักเรี ยนตอบคาถาม เรื่ อง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และตอบคาถามจากบัตร
คาถาม
6. นักเรี ยนทบทวนความรู้โดยการทาแบบฝึ กหัด
7. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เมื่อทาเสร็ จแล้วรับเฉลยเพื่อตรวจสอบคะแนน
**** เมื่อประกอบกิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วให้ นักเรี ยนช่ วยกันเก็บ
บัตรคำสั่ง บัตรเนือ้ หำ บัตรกิจกรรมและบัตรเฉลยลงในซองให้ เรี ยบร้ อย****
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แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหนาแน่ น
วิชาชีววิทยาเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ของไหล
เวลา 10 นาที
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ที่สุด โดยกาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ
ที่แจกให้ (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริ มาตรของสาร
ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ าหนัก ของสารนั้น
ค. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ าต่อ ความหนาแน่นของสารนั้น
ง. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ า
2. โลหะ A มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 5.5 และมีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ าหนักกี่นิวตัน
ก. 0.55
ข. 5.50
ค. 1.10
ง. 11.0
3. โลหะแท่งหนึ่งมีมวล 11.0 กิโลกรัม เมื่อจมมิดในน้ าแทนที่น้ าได้ 1.25 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่น
สัมพัทธ์ของโละนี้
ก. 8.8
ข. 0.1
ค. 1.13
ง. 13.75
4. อะลูมิเนียม มวล 40 กรัม มีปริ มาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด
ก. 0.002
ข. 0.02
ค. 0.2
ง. 2.0
5. ถ้าทองคามีความหนาแน่นเท่ากับ 19.3x103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้วทองคาจะมีมวลเป็ นกี่เท่าของ
น้ าเมื่อสารทั้งสองมีปริ มาตรเท่ากัน
ก. 19.3
ข. 18.3
ค. 17.3
ง. 16.3
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6. น้ าเกลือมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.2 จานวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเติมน้ าปริ มาตร 100 ลงไปอีก จะ
ได้น้ าเกลือที่มีความหนาแน่นเท่าใด
ก. 1.00 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 1.20 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 1.40 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 1.60 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7. ปลอกกระสุนทองเหลืองเป็ นโลหะผสมระหว่างทองแดง 70 เปอร์เซ็นต์ และสังกะสี 30 เปอร์เซ็นต์
ทองเหลืองนี้จะมีความหนาแน่นเท่าใด (กาหนดให้ความหนาแน่นของทองแดงเป็ น 8.9 x 103 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และของสังกะสี 7.1 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )
ก. 7.25 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 7.75 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 8.25 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 8.75 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
8. แอลกอฮอล์ 35 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นเท่าใด ( กาหนดให้ความหนาแน่นแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.8 x 103
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )
ก. 0.35 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 0.40 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 0.65 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 0.92 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9. ของเหลวความหนาแน่น 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาว่าของเหลวนี้ปริ มาตร 2.50 ลูกบาศก์เมตร
จะมีน้ าหนักกี่นิวตัน
ก. 400
ข. 4,000
ค. 250
ง. 2,500
10. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุถงั ขนาด 100 ลิตร เมื่อชัง่ ถังเปล่าหนัก 25 กิโลกรัม เมื่อบรรจุแก๊สเต็มถังชัง่ ได้หนัก
25.2 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่นของแก๊สนี้ (กาหนดให้แก๊ส 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ก. 1.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 2.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
อย่าลืมประเมิน
ค. 2.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 3.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตนเองนะครับ
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บัตรเนื้อหา
เรื่อง ความหนาแน่ น
ถ้านาสารต่าง ๆ (อาจอยูใ่ นสถานะของแข็ง , ของเหลว หรื อ แก๊สก็ได้ ) มาด้วยปริ มาตรเท่า ๆ กัน มาเทียบ
มวลหรื อน้ าหนักกัน จะพบว่ามวลและน้ าหนักมีค่าต่าง ๆ กัน แต่ถา้ เป็ นสารอย่างเดียวกัน และสถานะเดียวกันแล้ว
มวลหรื อน้ าหนักจะมีค่าเท่ากัน นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ค่านี้ แสดงสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวของสารได้ และ
กาหนดนิยามของความหนาแน่นของสารขึ้นว่า ความหนาแน่นของสารใด ๆ ( DENSITY : ) คือ มวล ( Mass :
m ) ของสารนั้นต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร ( Volume : V ) ดังนั้น หน่วยของความหนาแน่นจึงมีหน่วยเป็ นหน่วย
ของมวลต่อปริ มาตร คือ เป็ นกิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ( Kg / m3 ) ในระบบเอสไอ หรื อเป็ น กรัม ต่อ ลูกบาศก์
เซนติเมตร ( g / cm3 ) ก็ได้
เขียนเป็ นสูตรได้ว่า ρ  m
V
เมื่อ  ( Density )
m ( mass )
V ( Volume )

= ความหนาแน่นของสาร หน่วยเป็ น กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ( g/cm3) หรื อ
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( kg / m3 )
= มวลสาร หน่วยเป็ นกรัม ( g ) หรื อ กิโลกรัม ( kg )
= ปริ มาตร หน่วยเป็ น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรื อลูกบาศก์เมตร ( m3)

คุณสมบัตเิ กีย่ วกับความหนาแน่ นในเรื่องของการจมการลอย คือ
1. ถ้านาของแข็งไปใส่ในของเหลวหากของแข็งลอยแสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวแต่ถา้ ของแข็งจม
แสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
2. ถ้านาของเหลวทั้ง 2 ชนิด ไปใส่ในภาชนะเดียวกัน หากของเหลวใด อยูช่ ้นั บนแสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่า
แต่มีขอ้ จากัดคือของเหลวทั้ง 2 ชนิด ต้องไม่สามารถผสมหรื อละลายซึ่งกันและกันได้
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ความหนาแน่น (density, สัญลักษณ์: ρ อักษรกรี ก
อ่านว่า โร ) เป็ นอัตราส่วนของมวลต่อปริ มาตรของสาร
ในระบบ S.I. มีหน่วยเป็ น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา : http://kruphysics-satri3.blogspot.com/p/blog-page.html
ตัวอย่างการคานวณ เรื่อง ความหนาแน่น
ตัวอย่างที่ 1 แม่คา้ บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 800 ลูกบาศก์เมตร และมวล 40 กิโลกรัม ลงในถัง จง
หาความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้ว่ามีขนาดเท่าใด
วิธีทา
หาความหนาแน่นของแก๊สจากสมการ  =

V = 800 m3
m = 40 kg

ในที่น้ ีปริ มาตรของแก็ส
มวลของแก๊ส
แทนค่าจะได้

m
V

=

40 kg
800 m 3

= 0.05 kg/m3

คาตอบ ความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้เท่ากับ 0.05 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตัวอย่างที่ 2 โฟมมีปริ มาตรขนาด 1 × 10-3 ลูกบาศก์เมตร และมีความหนาแน่น
0.1 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะนั้นโฟมจะมีมวลเท่าใด
วิธีทา
หามวลของโฟมจากสมการ  =
ในที่น้ ีปริ มาตรของโฟม
ความหนาแน่น

m
V

V = 1 × 10-3 m3
 = 0.1 × 103 kg/m3

แทนค่าลงในสมการ 0.1 × 103 kg/m3 =
จะได้

m
1  10 3 m 3

m = 0.1 × 103 kg/m3 × 1 × 10-3 m3 = 0.1 kg

คาตอบ มวลของโฟมเท่ากับ 0.1 กิโลกรัม
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บัตรคาถาม เรื่อง ความหนาแน่ น

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถกู ต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 2 คะแนน)
เมื่อนาวัตถุใดๆ มาใส่ในของเหลว สามารถเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของ
วัตถุน้ นั กับของเหลวได้จากลักษณะการลอยของวัตถุ ดังภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ……………………………………
วัตถุที่มีความหนาแน่ นใกล้เคียงกับของเหลวคือ………………………
วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะ……………………………………….
วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะ…………………………………….

28

บัตรบันทึกคาตอบ
เรื่อง ความหนาแน่ น
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาฟิ สิกส์ เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ชื่อ......................................................................... ชั้น ..................เลขที่ ...........

1. วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ……………………………………
…………………………………………………………………………
2. วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ……………………………………
…………………………………………………………………………
3. วัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวคือ………………………
………………………………………………………………………..
4. วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะ……………………………………….
…………………………………………………………………………
5. วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะ…………………………………….
………………………………………………………………………..

รวมคะแนน
คะแนนเต็ม ........5...... คะแนน
คะแนนที่ได้ .............. คะแนน
………………………. ผู้ประเมิน

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





วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ครู เป็ นผูป้ ระเมิน

ได้ 4 คะแนนขึ้นไป ผ่าน

นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครองเป็ นผูป้ ระเมิน

สรุป




 นักเรียนที่ไม่ ผ่านให้ ทบทวนบัตรเนือ้ หาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ ก
เรื่อง ความหนาแน่ น
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อละ 2 คะแนน)

1. บรรจุของเหลวมวล 10 กิโลกรัม มีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เมตร จงหาความ
หนาแน่นของของเหลว
2. บรรจุของเหลวที่มีความหนาแน่น 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้าของเหลวมี
ปริ มาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จงหามวลของของเหลว
3. พ่อค้าบรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 400 ลูกบาศก์เมตร และมวล 800 กิโลกรัม
ลงในถัง จงหาความหนาแน่นของแก๊สชนิดนี้ว่ามีขนาดเท่าใด
4. บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมวล
40 กิโลกรัม ลงในถัง จงหาปริ มาตรของแก๊สชนิดนี้ว่ามีขนาดเท่าใด
5. บรรจุของเหลวชนิดหนึ่งที่มีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เมตร และมวล 4 กิโลกรัม
ลงในถัง จงหาความหนาแน่นของของเหลวว่ามีขนาดเท่าใด
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บัตรบันทึกคาตอบแบบฝึ ก
เรื่อง ความหนาแน่ น

ชื่อ............................................................ชั้น.................เลขที่.................
ข้ อที่
1

คาตอบ

2
3
4
5

รวมคะแนน
คะแนนเต็ม ........5...... คะแนน
คะแนนที่ได้ .............. คะแนน
………………………. ผู้ประเมิน

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





วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ครู เป็ นผูป้ ระเมิน

ได้ 4 คะแนนขึ้นไป ผ่าน

นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครองเป็ นผูป้ ระเมิน

สรุป




 นักเรียนที่ไม่ ผ่านให้ ทบทวนบัตรเนือ้ หาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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บัตรเนื้อหา
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density)
ค่าความหนาแน่ นสัมพัทธ์ เป็ นปริ มาณที่บอกค่าเปรี ยบเทียบค่าความหนาแน่นของสารใด ๆ
กับค่าความหนาแน่นของน้ าหรื ออาจเรี ยกได้อกี อย่างว่า ค่าความถ่วงจาเพาะของสาร (Specific
gravity)
ρ
ของสารใดๆ
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ =
ρ
น้ า
เมื่อ





น้ า

ของสารใด ๆ

แทนความหนาแน่นของสารใด ๆ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
แทนความหนาแน่นของน้ า มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์

การหาค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสาร เช่น ความความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทอง โดยพิจารณา
จากทองมีความหนาแน่น 19.3 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และน้ ามีความหนาแน่น
1 × 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทองมีค่าเท่ากับ 19.3 10 3 kg/m 3 = 19.3
110 3 kg/ m 3

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ 19.3 แสดงว่า ทองมีความหนาแน่นเป็ น 19.3 เท่าของความหนาแน่นของน้ า

32

บัตรคาถาม
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมคาตอบลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถกู ต้องสมบูรณ์ (ข้อละ 1 คะแนน)

ข้ อที่

คาถาม

1

ตะกัว่ มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 11.3 แสดงว่าตะกัว่ มีความหนาแน่นเท่าใด

2

เหล็กมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 7.8 แสดงว่าเหล็กมีความหนาแน่นเท่าใด

3

น้ ามันเบนซินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.68 แสดงว่าน้ ามันเบนซิน มีความหนาแน่นเท่าใด

4

โฟมลอยน้ าได้เพราะเหตุใด

5

แก้วจมน้ าเพราะเหตุใด

6

ถ้าน้ าแข็งมีความหนาแน่น 0.917 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของน้ าแข็ง

7

ถ้าปรอทมีความหนาแน่น 13.6 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของปรอท

8

ถ้าอากาศมีความหนาแน่น 1.21 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ของอากาศ

9

ถ้าคอนกรี ตมีความหนาแน่น 2.3 × 103 kg/m3 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ขอคอนกรี ต

10

จงหาผลต่างของความหนาแน่นสัมพัทธ์ระหว่างเหล็กและคอนกรี ต
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บัตรบันทึกคาตอบ
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์
ชื่อ................................................................ชั้น.............เลขที่...............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมข้อความลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์
ข้ อที่

คาตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รวมคะแนน
คะแนนเต็ม ........10...... คะแนน
คะแนนที่ได้ .............. คะแนน
………………………. ผู้ประเมิน

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





วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ครู เป็ นผูป้ ระเมิน

ได้ 8 คะแนนขึ้นไป ผ่าน

นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครองเป็ นผูป้ ระเมิน

สรุป




 นักเรียนที่ไม่ ผ่านให้ ทบทวนบัตรเนือ้ หาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบฝึ กหัด
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนใช้ตารางที่ 1 ในการตอบคาถาม (ข้อละ 1 คะแนน)
ตารางที่ 1 ความหนาแน่นของสารบางชนิดที่อุณหภูมิ 0 C0 และความดัน 1 บรรยากาศ
สาร
ความหนาแน่น (kgm-3)
สาร
ความหนาแน่น (kgm-3)
ของแข็ง
ของเหลว
ออสเมียม 22.5 x 103
ปรอท
13.6 x 103
ทอง
19.3 x 103
น้ าทะเล
1.024 x 103
ยูเรเนียม 18.7 x 103
น้ า (4 °C)
1.00 x 103
ตะกัว่
11.3 x 103
เอทิลแอลกอฮอร์
0.79 x 103
เงิน
10.5 x 103
น้ ามันเบนซิน
0.68 x 103
ทองแดง 8.9 x 103
แก๊ส
ทองเหลือง 8.6 x 103
ออกซิเจน
1.429
เหล็ก
7.86 x 103
อากาศ
1.292
อลูมิเนียม 2.70 x 103
ไนโตรเจน
1.251
แมกนีเซียม 1.74 x 103
ฮีเลียม
0.179
แก้ว
(2.4 - 2.8) x 103
ไฮโดรเจน
0.090
น้ าแข็ง
0.917 x 103
โฟม
0.1 x 103
คาถาม
1. ยูเรเนียมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ…………………………………..
2. เงินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………………….
3. ตะกัว่ มีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………………..
4. โฟมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………….….…..
5. ทองเหลืองมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ………………………………..
6. ของแข็งที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ……………..…………….
7. ของเหลวที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ…………….…………….
8. น้ ามันเบนซินมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ……………………………..
9. ออกซิเจนมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่ากับ………………..………………..
10. แก๊สที่มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดคือ……………………………….
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บัตรบันทึกคาตอบแบบฝึ กหัด
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์

ชื่อ.........................................................................ชั้น..................เลขที่............
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนโยงคาตอบให้ถกู ต้อง
1. ตอบ………………………………………………………………….
2. ตอบ………………………………………………………………….
3. ตอบ………………………………………………………………….
4. ตอบ………………………………………………………………….
5. ตอบ………………………………………………………………….
6. ตอบ………………………………………………………………….
7. ตอบ………………………………………………………………….
8. ตอบ………………………………………………………………….
9. ตอบ………………………………………………………………….
10. ตอบ………………………………………………………………….

รวมคะแนน
คะแนนเต็ม ........10...... คะแนน
คะแนนที่ได้ .............. คะแนน
………………………. ผู้ประเมิน

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





วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ครู เป็ นผูป้ ระเมิน

ได้ 8 คะแนนขึ้นไป ผ่าน

นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมิน
ผูป้ กครองเป็ นผูป้ ระเมิน

สรุป




 นักเรียนที่ไม่ ผ่านให้ ทบทวนบัตรเนือ้ หาและฝึ กทากิจกรรมอีกครั้ง

ผ่าน
ไม่ผา่ น
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แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความหนาแน่น
วิชาฟิ สิกส์ เพิม่ เติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ของไหล
เวลา 10 นาที
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถกู ที่สุด โดยกาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ
ที่แจกให้ (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ถ้าทองคามีความหนาแน่นเท่ากับ 19.3x103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้วทองคาจะมีมวลเป็ นกี่เท่าของ
น้ าเมื่อสารทั้งสองมีปริ มาตรเท่ากัน
ก. 19.3
ข. 18.3
ค. 17.3
ง. 16.3
2. อะลูมิเนียม มวล 40 กรัม มีปริ มาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด
ก. 0.002
ข. 0.02
ค. 0.2
ง. 2.0
3. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริ มาตรของสาร
ข. อัตราส่วนระหว่างมวลต่อน้ าหนัก ของสารนั้น
ค. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของน้ าต่อ ความหนาแน่นของสารนั้น
ง. อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ า
4. น้ าเกลือมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.2 จานวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อเติมน้ าปริ มาตร 100 ลงไปอีก จะ
ได้น้ าเกลือที่มีความหนาแน่นเท่าใด
ก. 1.00 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 1.20 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 1.40 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 1.60 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
5. โลหะ A มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 5.5 และมีปริ มาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ าหนักกี่นิวตัน
ก. 0.55
ข. 5.50
ค. 1.10
ง. 11.0
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6. แอลกอฮอล์ 35 เปอร์เซ็นต์ มีความหนาแน่นเท่าใด ( กาหนดให้ความหนาแน่นแอลกอฮอล์เท่ากับ 0.8 x 103
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )
ก. 0.35 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 0.40 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 0.65 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 0.92 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
7. โลหะแท่งหนึ่งมีมวล 11.0 กิโลกรัม เมื่อจมมิดในน้ าแทนที่น้ าได้ 1.25 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่น
สัมพัทธ์ของโละนี้
ก. 8.8
ข. 0.1
ค. 1.13
ง. 13.75
8. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุถงั ขนาด 100 ลิตร เมื่อชัง่ ถังเปล่าหนัก 25 กิโลกรัม เมื่อบรรจุแก๊สเต็มถังชัง่ ได้หนัก
25.2 กิโลกรัม จงหาความหนาแน่นของแก๊สนี้ (กาหนดให้แก๊ส 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
ก. 1.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 2.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 2.5 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 3.0 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
9. ปลอกกระสุนทองเหลืองเป็ นโลหะผสมระหว่างทองแดง 70 เปอร์เซ็นต์ และสังกะสี 30 เปอร์เซ็นต์
ทองเหลืองนี้จะมีความหนาแน่นเท่าใด (กาหนดให้ความหนาแน่นของทองแดงเป็ น 8.9 x 103 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และของสังกะสี 7.1 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )
ก. 7.25 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ข. 7.75 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค. 8.25 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ง. 8.75 x 103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
10. ของเหลวความหนาแน่น 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาว่าของเหลวนี้ปริ มาตร 2.50 ลูกบาศก์เมตร
จะมีน้ าหนักกี่นิวตัน
ก. 400
ข. 4,000
อย่าลืมประเมิน
ค. 250
ง. 2,500
ตนเองนะครับ
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
กิตติศกั ดิ์ อิ่มสุด. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ เรื่องโลก
และการเปลีย่ นแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2548.
จรี ยา ศรี สุดดี. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องวิทยาศาสตร์ เพือ่ การสร้ างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2545.
นัฏพันธ์ ดิศเจริ ญ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนโดยชุดการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี :
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
พัฒนชัย จันทร. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ แรงและการเคลือ่ นที่ พลังงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) : กรุ งเทพฯ, 2553.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. การจัดสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. ม.ป.ท., 2546.
http://kruphysics-satri3.blogspot.com/p/blog-page.html
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ภาคผนวก

41

เฉลยคำตอบ
ชุดที่ 1 เรื่อง ควำมหนำแน่น
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน ชุดที่ 1
เรื่อง ความหนาแน่ น

1.
2.
3.
4.
5.

ง
ข
ก
ง
ก

6. ก
7. ค
8. ง
9. ง
10. ข
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กระดาษคาตอบทดสอบก่ อนเรียน เรื่อง ความหนาแน่ น
วิชาฟิ สิ กส์ เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
.................................................................................................................................................................
ชื่อ .......................................................... ชั้น ............... เลขที่ ....................
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได้ก่อนเรียน .................... คะแนน
.............................................. ผู้ตรวจ
(นายมังกร น้อยเมล์ )
ครูผ้สู อน
………/…………/……..
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บัตรเฉลยคาตอบ
เรื่อง ความหนาแน่ น

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ C
วัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดคือ A
วัตถุที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลวคือ B
วัตถุ C จมลงในของเหลวเพราะมีความหนาแน่นมากว่าของเหลว
วัตถุ A ลอยอยูบ่ นของเหลวเพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว

ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับ
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บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด
เรื่อง ความหนาแน่ น

ข้ อที่
1
2
3
4
5

ฟิ สิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด

คาตอบ
0.1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2000 กิโลกรัม
2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0.05 ลูกบาศก์เมตร
0.04 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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บัตรเฉลยคาตอบ
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

ห้ามดูเฉลย
ก่อนทานะครับ..
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บัตรเฉลยแบบฝึ กหัด
เรื่อง ความหนาแน่ นสัมพัทธ์

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

ขอให้ผา่ นทุกคนนะครับ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1
เรื่อง ความหนาแน่ น

1.
2.
3.
4.
5.

ง
ข
ก
ง
ก

6. ก
7. ค
8. ง
9. ง
10. ข

ถ้าไม่เข้าใจกลับไปศึกษา
บทเรี ยนอีกครั้งนะครับ
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กระดาษคาตอบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความหนาแน่ น
วิชาฟิ สิ กส์ เพิม่ เติม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
.................................................................................................................................................................
ชื่อ .......................................................... ชั้น ............... เลขที่ ....................
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนที่ได้ หลังเรียน .................... คะแนน
.............................................. ผู้ตรวจ
(นายมังกร น้ อยเมล์ )
ครูผ้สู อน
………/…………/……..
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ประวัตยิ ่ อผู้จดั ทา
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
สถานที่ทางานปัจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2556

นายมังกร น้อยเมล์
1 มกราคม 2521
5/52 หมู่ 10 ตาบลธงชัยเหนือ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
โรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษาชาย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนกัลยาณวัตร อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปริ ญญาตรี (วท.บ.) ฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริ ญญาโท (กศ.ม.) การบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

