
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำ  เพิ่มเติม                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์                    ภำคเรียนที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4               จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต                 เวลำ 60 ชั่วโมง 

 

    
 สืบค้นข้อมูล ส ำรวจตรวจสอบ ศึกษำ วิเครำะห์ อภิปรำย และอธิบำยเกี่ยวกับแบบจ ำลองอะตอม 
ของดอลตันทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด แบบจ ำลองอะตอมของโบร์ คล่ืนและสมบัติของคล่ืนแสง สเปกตรัมของ
ธำตุและกำรแปลควำมหมำย  แบบจ ำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก วิวัฒนำกำรของกำรสร้ำงตำรำงธำตุ สมบัติ
ของธำตุตำมหมู่และตำมคำบ  พันธะไอออนิก กำรเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้ำงของสำรประกอบไอออนิก  
กำรเขียนสูตรและเรียกช่ือสำรประกอบไอออนิก พลังงำนกับกำรเกิดสำรประกอบไอออนิก สมบัติสำรประกอบ
ไอออนิก ปฏิกิริยำของสำรประกอบไอออนิก กำรเกิดพันธะโคเวเลนต์ ชนิดของพันธะโคเวเลนต์ แนวคิด
เกี่ยวกับเรโซแนนซ์ รูปร่ำงโมเลกุลโคเวเลนต์สภำพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุล 
โคเวเลนต์ สำรโครงผลึกร่ำงตำข่ำย สมบัติของโลหะพันธะโลหะ ควำมยำวพันธะและพลังงำนพันธะสมบัติของ
สำรประกอบของธำตุตำมคำบ ปฏิกิริยำของธำตุและสำรประกอบของธำตุตำมหมู่ สำรประกอบของธำตุ 
แทรนซิชัน สมบัติของธำตุกัมมันตรังสีและกำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังสี  ควำมหมำยของปฏิกิริยำฟิชชัน 
ปฏิกิริยำฟิวชันและปฏิกิริยำลูกโซ่ ประโยชน์และโทษของธำตุและสำรประกอบในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรสืบเสำะหำควำมรู้ กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรสืบค้นข้อมูล
และกำรอภิปรำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ สำมำรถส่ือสำรส่ิงท่ีเรียนรู้  มีควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจ 

เพื่อให้เห็นคุณค่ำของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน มีควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำวิทยำศำสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์รักชำติ ศำสน์ 
กษัตริย์ อยู่อย่ำงพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรท ำงำน รักควำมเป็นไทยและมีจิตสำธำรณะ 
 
ผลกำรเรียนรู้  

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยโครงสร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุได้ 
2. อธิบำยและเปรียบเทียบแบบจ ำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ และแบบ 

กลุ่มหมอกได้ 
3. อธิบำยสมบัติของอนุภำคมูลฐำน เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธำตุ อธิบำยควำมหมำย ไอโซโทป   

ไอโซโทน และไอโซบำร์ได้ 
4. ท ำกำรทดลองศึกษำเส้นสเปกตรัมของธำตุต่ำงๆ เพื่ออธิบำยกำรเปล่ียนระดับพลังงำนของอิเล็กตรอน

ได้ 
5. วิเครำะห์และอธิบำยกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิเล็กตรอนในระดับ

พลังงำนนอกสุดกับสมบัติของธำตุและกำรเกิดปฏิกิริยำได้ 



6. อธิบำยกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนตำมระดับพลังงำนหลักโดยใช้พลังงำนไอออไนเซชันและจัดเรียง 
อิเล็กตรอนตำมระดับพลังงำนย่อยโดยใช้เส้นสเปกตรัมของธำตุต่ำงๆ ได้ 

7. อธิบำยวิวัฒนำกำรของกำรจัดธำตุในตำรำงธำตุ และบอกแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงสมบัติบำงประกำร
ของธำตุตำมหมู่และตำมคำบได้ 

8. อธิบำยกำรจัดเรียงธำตุและท ำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุในตำรำงธำตุได้ 
9. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสำรได้ 
10. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถำนะของสำรกับ 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอนุภำคของสำรได้ 
11. อธิบำยกำรเกิดพันธะโคเวเลนต์ และใช้กฎออกเตตในกำรเขียนสูตรโมเลกุลของสำรประกอบ 

โคเวเลนต์ได้ 
12. ศึกษำควำมยำวพันธะ พลังงำนพันธะ และใช้พลังงำนพันธะในกำรค ำนวณหำพลังงำนของปฏิกิริยำ

เคมีได้ 
13. อธิบำยควำมหมำยของค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี สภำพขั้วของพันธะ และสภำพขั้วโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ 
14. อธิบำยและเขียนภำพแสดงรูปร่ำงโมเลกุลของสำรประกอบโคเวเลนต์  โดยใช้ทฤษฎี VSEPR และ 

VBT ได้ 
15. อธิบำยแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงโมเลกุลของสำรโคเวเลนต์ได้ 
16. อธิบำยโครงสร้ำงแบบโครงผลึกร่ำงตำข่ำย พร้อมท้ังยกตัวอย่ำงได้ 
17. อธิบำยกำรเกิดพันธะโลหะและอธิบำยสมบัติบำงประกำรของโลหะได้ 
18. อธิบำยกำรเกิดพันธะไอออนิก สำรประกอบไอออนิกและค ำนวณหำพลังงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ 
19. เขียนสูตร และช่ือสำรสำรประกอบไอออนิกตำมระบบ IUPAC และเขียนสมกำรไอออนิกได้ 
20. ทดลองอธิบำยและเขียนสมกำรของปฏิกิริยำเคมีท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ ำวัน  รวมท้ังอธิบำยผลของ

สำรเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมได้ 
21. อธิบำยและท ำกำรทดลองศึกษำสมบัติของสำรประกอบคลอไรด์ ออกไซด์ของโลหะและอโลหะได้ 
22. ท ำกำรทดลองศึกษำสมบัติของธำตุในหมู่  IA IIA และ VIIA  พร้อมท้ังอธิบำยปฏิกิริยำเคมีท่ีเกิดขึ้นได้ 
23. เขียนสูตร และช่ือสำรประกอบเชิงซ้อนและไอออนเชิงซ้อนของธำตุแทรนซิชันได้ 
24. อธิบำยและท ำกำรทดลองเกี่ยวกับสมบัติของธำตุแทรนซิชัน และสำรประกอบของธำตุแทรนซิชันได้ 
25. อธิบำยควำมหมำยของธำตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต และเขียนสมกำรแสดงกำรสลำยตัวของธำตุ

กัมมันตรังสีได้ 
26. อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำฟิชชันและฟิวชัน พร้อมท้ังบอกประโยชน์ของปฏิกิริยำท้ังสองได้ 
27. บอกประโยชน์และโทษของธำตุกัมมันตรังสี  และอธิบำยกำรป้องกันอันตรำยจำกกัมมันตรังสีได้ 

รวม  27 ผลกำรเรียนรู้  

 



โครงสร้ำงเวลำเรียน 
 

รำยวิชำ  เคมี 1 รหัสวิชำ ว 30221 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ภำคเรียนที่  1  เวลำเรียน 60 ช่ัวโมง/ภำค     
เวลำเรียน 3 ช่ัวโมง/สัปดำห์  จ ำนวน  1.5 หน่วยกิต 
       

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

1 บทที่ 1  
อะตอม 

และตำรำงธำตุ 
 

1. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบำยโครงสร้ำงอะตอม
และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธำตุได้ 

1.1 แนวคิดในกำรพัฒนำ
แบบจ ำลองอะตอม 
 

 1    

  2. อธิบำยและ
เปรียบเทียบแบบจ ำลอง
อะตอมของดอลตัน  
ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด 
โบร์ และแบบกลุ่มหมอก
ได้ 

2.1 แบบจ ำลองอะตอม 
2.1.1 แบบจ ำลองอะตอม
ของดอลตัน 
(ท ำกำรทดลอง 1.1  
หลอดรังสีแคโทด) 
2.1.2 แบบจ ำลองอะตอม
ของทอมสัน 
2.1.3 กำรทดลองของ 
มิลลิแกน 
2.1.4 แบบจ ำลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด 

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 1.1 
หลอดรังสีแคโทด 
 
ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง วิวัฒนำกำร
ของแบบจ ำลอง
อะตอม 

3 1 1  

  3. อธิบำยสมบัติของ
อนุภำคมูลฐำน เขียน
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธำตุ อธิบำยควำมหมำย 
ไอโซโทป ไอโซโทนและ
ไอโซบำร์ได้ 

3.1 อนุภำคมูลฐำนของ
อะตอมและสัญลักษณ์
นิวเคลียร์  ไอโซโทป  
ไอโซโทน ไอโซบำร์ 

ใบกิจกรรมท่ี 2
เรื่อง สัญลักษณ์
นิวเคลียร์และ
อนุภำคมูลฐำน
ของอะตอม 

3 1 1  

  4. ท ำกำรทดลองศึกษำ
เส้นสเปกตรัมของธำตุ
ต่ำงๆ เพื่ออธิบำยกำร
เปล่ียนระดับพลังงำน
ของอิเล็กตรอนได้ 

4.1 คล่ืนและสมบัติของ
คล่ืน 
  4.1.1 ควำมยำวคล่ืน 
  4.1.2 ควำมถ่ี 
  4.1.3 คล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้ำ 
   4.1.4 สเปกตรัมของ 
แสงขำว 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3  
เรื่อง คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ำ
และกำรค ำนวณ
โดยใช้สมกำรของ
พลังค์ 
 
 
 

4 1 2 2 



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

   4.1.5 สมกำรของพลังค์ 
Photoelectric Effect 
4.2 สเปกตรัมของธำตุ 
(ท ำกำรทดลองท่ี 1.2 
กำรศึกษำสีเปลวไฟ 
จำกสำรประกอบและ 
เส้นสเปกตรัมของธำตุ 
บำงชนิด) 
4.3 แบบจ ำลองอะตอม
ของโบร์ 
4.4 แบบจ ำลองอะตอม 
แบบกลุ่มหมอก 
4.5 บริเวณท่ีมีโอกำสพบ
อิเล็กตรอน s, p, d, f  
ออร์บทัิล  

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 1.2
กำรศึกษำสีของ
เปลวไฟจำก
สำรประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของ
ธำตุบำงชนิด 
 
 
 
ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 

  5. วิเครำะห์และอธิบำย
กำรจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงอิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงำนนอกสุด
กับสมบัติของธำตุและ
กำรเกิดปฏิกิริยำได้ 

5.1 พลังงำน 
ไอออนไนเซชัน 
5.2 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงำนหลัก 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 

3 1 1  

  6. อธิบำยกำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนตำมระดับ
พลังงำนหลักโดยใช้
พลังงำนไอออไนเซชัน 
จัดเรียงอิเล็กตรอนตำม
ระดับพลังงำนย่อยโดยใช้
เส้นสเปกตรัมของธำตุ
ต่ำงๆ ได้ 

6.1 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอน 
   6.1.1 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงำนย่อย 
6.2  เลขควอนตัม 
6.3  หลักของเอำฟบำว 
6.4  หลักของเพำลี 
6.5  กฎของฮุนด์ 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 
ใบกิจกรรมท่ี 5  
เรื่อง ตำรำงธำตุ 
กำรท ำนำย 
ต ำแหน่งและ
สมบัติของธำตุ 

2 1 1  



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  7. อธิบำยวิวัฒนำกำร
ของกำรจัดธำตุ 
ในตำรำงธำตุ และ 
บอกแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงสมบัติ 
บำงประกำรของธำตุ 
ตำมหมู่และตำมคำบได้ 

7.1 สมบัติของธำตุตำมหมู่
และตำมคำบ 
 

ท่องตำรำงธำตุ 
 
ใบกิจกรรมท่ี 5  
เรื่อง ตำรำงธำตุ 
กำรท ำนำย 
ต ำแหน่งและ
สมบัติของธำตุ 

1 1   

  8. อธิบำยกำรจัดเรียง
ธำตุและท ำนำยแนวโน้ม
สมบัติของธำตุ 
ในตำรำงธำตุได้ 

8.1 แนวโน้มสมบัติของ
ธำตุในตำรำงธำตุ 
(พลังงำนไอออไนเซชัน 
พลังงำนสัมพรรคภำพ
อิเล็กตรอน ขนำดอะตอม 
รัศมไีอออน และ 
ค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี) 

ใบกิจกรรมท่ี 6 
เรื่อง สมบัติของ
ธำตุตำมหมู่และ
ตำมคำบ 

1 1   

2 บทที่ 2 
พันธะเคมี 

 

9. วิเครำะห์และอธิบำย
กำรเกิดพันธะเคมีใน
โครงผลึกและในโมเลกุล
ของสำรได้ 

9.1 กำรเกิดพันธะเคมี 
ในโครงผลึกและ 
ในโมเลกุลของสำร 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พันธะกับตำรำงธำตุ 

 1 1   

  10. อธิบำยกำรเกิด
พันธะโควำเลนต์ 
และใช้กฎออกเตต 
ในกำรเขียนสูตรโมเลกุล
ของสำรประกอบ 
โควำเลนต์ได้ 

10.1 กำรเกิดพันธะ 
โควำเลนต์ 
 10.1.1 กฎออกเตต  
ชนิดของพันธะโควำเลนต์
พันธะเด่ียว พันธะคู่  
พันธะสำม และพันธะ 
โคออร์ดิเนตโควำเลนต์ 
 10.1.2 กำรเขียนสูตร
และเรียกช่ือสำรประกอบ 
โควำเลนต์ สูตรโมเลกุล 
สูตรอย่ำงง่ำย  
สูตรโครงสร้ำง ประจุ
ฟอร์มำล เรโซแนนซ์  
กำรเรียกชื่อสำรประกอบ
โควำเลนต์ 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 7 
เรื่อง กำรเขียน
สูตรโครงสร้ำง 
ลิวอิสของ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 
 
 
ใบกิจกรรมท่ี 8 
เรื่อง กำรเรียกชื่อ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 
 

2 1 1  



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  11. อธิบำยและเขียน 
ภำพแสดงรูปร่ำงโมเลกุล 
ของสำรประกอบ 
โควำเลนต์โดยใช้ทฤษฎี  
VSEPR และ VBT ได้ 

11.1 อธิบำยรูปร่ำง
โมเลกุลโควำเลนต์โดย
ทฤษฎี VSEPR 
กำรทดลองท่ี 2.1 กำรจัด
ตัวของลูกโป่งกับรูปร่ำง
โมเลกุล (เส้นตรง มุมงอ 
สำมเหล่ียมแบนรำบ  
พรีะมิดฐำนสำมเหล่ียม 
ทรงเหล่ียมส่ีหน้ำ  
พรีะมิดคู่ฐำนสำมเหล่ียม 
ทรงเหล่ียมแปดหน้ำ 
ส่ีเหล่ียมแบนรำบ  
ไม้กระดำนหก รูปตัวที  
พรีะมิดฐำนส่ีเหล่ียม) 
11.2 อธิบำยรูปร่ำง
โมเลกุลโคเวเลนต์ 
โดยทฤษฎี VBT sp sp2   
sp3  sp3d   sp3d2 

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.1 
กำรจัดตัวของ
ลูกโป่งกับรูปร่ำง
โมเลกุล 

 
ใบกิจกรรมท่ี 9 
เรื่อง กำรท ำนำย
รูปร่ำงของ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 
 

2 1 1 1 

  12. ศึกษำควำมยำว
พันธะ พลังงำนพันธะ 
และใช้พลังงำนพันธะใน
กำรค ำนวณหำพลังงำน
ของปฏิกิริยำเคมีได้ 

12.1 ควำมยำวพันธะ   
มุมพันธะ และพลังงำน
พันธะ 
 

ใบกิจกรรมท่ี 10 
เรื่อง ควำมยำว
พันธะและ
พลังงำนพันธะ
ของสำรประกอบ
โควำเลนต์ 

1 1   

กำรสอบกลำงภำค  3 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  13. อธิบำยควำมหมำย
ค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี 
สภำพขั้วของพันธะ  
และสภำพขั้วโมเลกุล 
โควำเลนต์ได้ 

13.1 ค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี 
13.2 สภำพขั้วของพันธะ 
13.3 สภำพขั้วของโมเลกุล 

ใบกิจกรรมท่ี 11 
เรื่อง สภำพขั้ว
และทิศทำง 
ของโมเลกุล 
โควำเลนต์ 

1    

  14. อธิบำยแรงยึดเหน่ียว 
ระหว่ำงโมเลกุลของ 
สำรโควำเลนต์ได้ 

14.1 แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่ำงโมเลกุลของ 
สำรโควำเลนต์ 
แรงแวนเดอร์วำลส์ และ  
พันธะไฮโดรเจน  

ใบกิจกรรมท่ี 12 
เรื่อง แรงยึดเหน่ียว 
ระหว่ำงโมเลกุล
โควำเลนต์ 

1 1   

  15. อธิบำยโครงสร้ำง
แบบโครงผลึกร่ำงตำข่ำย 
พร้อมท้ังยกตัวอย่ำงได้ 

15.1 โครงผลึกร่ำงตำข่ำย 
เพชร แกรไฟต์ ซิลิกอน 

ใบกิจกรรมท่ี 13 
เรื่อง โครงผลึก
ร่ำงตำข่ำย 

1 1   

  16. อธิบำยกำรเกิดพันธะ
โลหะและอธิบำยสมบัติ 
บำงประกำรของโลหะได้ 

16.1 พันธะโลหะ  
กำรเกิดพันธะโลหะ  
สมบัติของโลหะ 

ใบกิจกรรมท่ี 14 
เรื่อง พันธะโลหะ 

1 1 1  

  17. อธิบำยกำรเกิด
พันธะไอออนิก 
สำรประกอบไอออนิก
และค ำนวณหำพลังงำน
ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

17.1 พันธะไอออนิก 
กำรเกิดพันธะไอออนิก  
โครงสร้ำงของสำรไอออนิก 
พลังงำนแลตทิซ  
วัฏจักรบอร์น-ฮำร์เบอร์ 

ใบกิจกรรมท่ี 15 
เรื่อง แผนภำพ
กำรเกิด
สำรประกอบ 
ไอออนิก 

2 1   

  18. เขียนสูตร และ 
ช่ือสำรประกอบไอออนิก
ตำมระบบ IUPAC และ
เขียนสมกำรไอออนิกได้ 

18.1 กำรเขียนสูตร
สำรประกอบไอออนิก 
18.2 กำรเรียกชื่อ
สำรประกอบไอออนิก 
18.3 กำรเขียนสมกำร 
ไอออนิก 
(กำรทดลองท่ี 2.2  
กำรละลำยของ
สำรประกอบไอออนิก 
ในน้ ำ) 
(กำรทดลองท่ี 2.3  
กำรเกิดปฏิกิริยำของ
สำรประกอบไอออนิก) 

ใบกิจกรรมท่ี 16 
เร่ือง กำรเขียนสูตร
และกำรเรียกชื่อ
สำรประกอบ 
ไอออนิก 
- รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.2 
กำรละลำยของ
สำรประกอบ 
ไอออนิกในน้ ำ 
- รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.3 
กำรเกิดปฏิกิริยำ
ของสำรประกอบ
ไอออนิก 

3 2 1 3 



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  19. สืบค้นข้อมูลและ
อธิบำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงจุดเดือด  
จุดหลอมเหลว และ
สถำนะของสำรกับ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง 
อนุภำคของสำรได้ 

19.1 ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงจุดเดือด  
จุดหลอมเหลว กับ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง
อนุภำคของสำร  
สมบัติท่ัวไปของพันธะ 
ไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ 
พันธะโลหะ 

ใบกิจกรรมท่ี 17 
เร่ือง พลังงำน 
กับกำรเกิด
สำรประกอบ 
ไอออนิก 
 
ใบกิจกรรมท่ี 18 
เรื่อง สมบัติของ
สำรประกอบ 
ไอออนิก 

2 1 1  

  20. ทดลองอธิบำย 
และเขียนสมกำรของ
ปฏิกิริยำเคมีท่ัวไปท่ีพบ
ในชีวิตประจ ำวัน รวมท้ัง
อธิบำยผลของสำรเคมี 
ท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมได้ 

20.1 ปฏิกิริยำเคมีท่ัวไป 
ท่ีพบในชีวิตประจ ำวัน 
ในชีวิตประจ ำวันจะมี
สำรเคมีเกิดขึ้นมำกมำย 
ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมีท่ีเกิดขึ้น
ได้โดยอำศัยควำมรู้ เรื่อง
พันธะเคมี และสมบัติของ
สำรตำมหมู่และตำมคำบ 

 1    

3 บทที่ 3 
สมบัติของธำตุ 

และสำรประกอบ 
 

21. อธิบำยและท ำกำร
ทดลองศึกษำสมบัติของ
สำรประกอบคลอไรด์ 
ออกไซด์ของโลหะและ
อโลหะได้ 

21.1 สมบัติของ
สำรประกอบคลอไรด์ 
สำรประกอบออกไซด์  
จุดเดือด จุดหลอมเหลว 
ควำมเป็นโลหะ 

 2 1   

  22. ท ำกำรทดลอง
ศึกษำสมบัติของธำตุใน
หมู่  IA IIA และ VIIA  
พร้อมท้ังอธิบำย
ปฏิกิริยำเคมีท่ีเกิดขึ้นได้ 

22.1 สมบัติของธำตุ 
ในหมู่ IA IIA และ VIIA 
กำรทดลอง 3.1  
ปฏิกิริยำของโลหะโซเดียม
และแมกนีเซียมกับน้ ำ 
กำรทดลอง 3.2  
กำรละลำยน้ ำของ
สำรประกอบของ 
ธำตุหมู่ IA และ IIA 

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 3.1 
ปฏิกิริยำของ
โลหะโซเดียมและ
แมกนีเซียมกับน้ ำ 
 
แบบฝึกหัด 
ธำตุตำมหมู่ A  
และตำมคำบ 

3 1 1 1 

 
 
 



ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยกำรเรียน ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

เวลำ
(ชั่วโมง) 

คะแนน 
K P A 

  23. เขียนสูตร และ 
ช่ือสำรประกอบเชิงซ้อน
และไอออนเชิงซ้อน 
ของธำตุแทรนซิชันได้ 

23.1 โลหะแทรนซิชันและ
สำรประกอบของธำตุ 
แทรนซิชัน กำรเขียนสูตร
และกำรเรียกช่ือของ
สำรประกอบเชิงซ้อน 
ตำมระบบ IUPAC ของ
ธำตุแทรนซิชัน ตำมระบบ 
IUPAC ของธำตุแทรนซิชัน
ท่ีมีเลขออกซิเดชันต่ำงๆ 

แบบฝึกหัด 
ธำตุและ
สำรประกอบของ
ธำตุแทรนซิชัน 
แบบฝึกหัดกำร
เขียนสูตร และ
กำรเรียกช่ือของ
สำรประกอบ 
แทรนซิชัน 

3 1 1  

  24. อธิบำยและท ำกำร
ทดลองเกี่ยวกับสมบัติ
ของธำตุแทรนซิชัน และ
สำรประกอบของธำตุ 
แทรนซิชันได้ 

24.1 สำรประกอบเชิงซ้อน
ของธำตุแทรนซิชัน 
 

 3 1   

  25. อธิบำยควำมหมำย
ของธำตุกัมมันตรังสี ครึ่ง
ชีวิต และเขียนสมกำร
แสดงกำรสลำยตัวของ
ธำตุกัมมันตรังสีได้ 

25.1 ธำตุกัมมันตรังสี  
(Radio element)  
กำรเกิดกำรสลำยตัว  
และครึ่งชีวิตของ 
ธำตุกัมมันตรังสี 

 3 1   

  26.อธิบำยควำมหมำย
ของปฏิกิริยำฟิชชัน
และฟิวชัน พร้อมท้ัง
บอกประโยชน์ของ
ปฏิกิริยำท้ังสอง 

26.1 ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ 
ปฏิกิริยำฟิชชัน  
ปฏิกิริยำฟิวชัน   

แบบฝึกหัดสำร
กัมมันตภำพรังสี
และปฏิกิริยำ
นิวเคลียร์ 

2 1 1 1 

  27.บอกประโยชน์และ
โทษของธำตุกัมมันตรังสี  
และอธิบำยกำรป้องกัน
อันตรำยจำก
กัมมันตรังสีได้ 

27.ประโยชน์ของ
กัมมันตรังสี  
สำรกัมมันตรังสีและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกำรใช้สำรกัมมันตรังสี 
เช่น ด้ำนกำรเกษตร  
ใช้ในกำรแพทย์  
ในทำงอุตสำหกรรม 
ในทำงธรณีวิทยำ 

กำรศึกษำประวัติ
และสมบัติของ
ธำตุคนละ 1 ธำตุ 

2 1 1 2 

สอบปลำยภำค  3 30   
รวม  60 75 15 10 



อัตรำส่วนคะแนน 
คะแนนเก็บระหว่ำงภำค  :   คะแนนปลำยภำค =   70   :    30 
K     :     P     :     A    =   75   :    15   :   10 
 

รวม            100     คะแนน 
 

 คะแนนเก็บก่อนสอบกลำงภำค =     20   คะแนน 
   สอบกลำงภำค   =     20  คะแนน 

 คะแนนเก็บหลังสอบกลำงภำค =     20   คะแนน 
   สอบปลำยภำค   =     30   คะแนน    

 ช้ินงำน /ภำระงำน  =     10  คะแนน 
 

รวม            100     คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ 2560    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4    จ ำนวน 1.5 หน่วยกิต    เวลำ 60 ชั่วโมง 
สัปดำห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ป ี

เวลำ
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

1 
 

15 – 19  
พ.ค. 60 

1 1.1 แนวคิดในกำร
พัฒนำแบบจ ำลอง
อะตอม 

สืบค้นและ  
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม 
ใบควำมรู้ 

 

  

1 – 2  15 – 26   
พ.ค. 60 

3 2.1 แบบจ ำลองอะตอม 
 2.1.1 แบบจ ำลอง
อะตอมของดอลตัน 
(ท ำกำรทดลอง 1.1  
หลอดรังสีแคโทด) 
 2.1.2 แบบจ ำลอง
อะตอมของทอมสัน 
 2.1.3 กำรทดลองของ
มิลลิแกน 
 2.1.4 แบบจ ำลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

กำรทดลองท่ี 1.1  
หลอดรังสีแคโทด 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 1.1 
หลอดรังสีแคโทด 
 
ใบกิจกรรมท่ี 1 
เรื่อง วิวัฒนำกำร
ของแบบจ ำลอง
อะตอม 

แบบบันทึก
กำรสังเกต
กำรทดลอง 

 
แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

2 – 3  
 

22 พ.ค. –  
2 มิ.ย. 60 

3 3.1 อนุภำคมูลฐำนของ
อะตอมและสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ ไอโซโทป  
ไอโซโทน ไอโซบำร์ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 2
เรื่อง สัญลักษณ์
นิวเคลียร์และ
อนุภำคมูลฐำน
ของอะตอม 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย)  
3 – 4  

 
29 พ.ค. –  
9 มิ.ย. 60 

4 4.1 คล่ืนและสมบัติ 
ของคล่ืน 
 4.1.1 ควำมยำวคล่ืน 
 4.1.2 ควำมถ่ี 
 4.1.3 คล่ืนแม่เหล็ก 
ไฟฟ้ำ 
 4.1.4 สเปกตรัมของ
แสงขำว 
 4.1.5 สมกำรของพลังค์
และ Photoelectric 
Effect 
 
 
 

กำรทดลองท่ี 1.2
กำรศึกษำสีของ
เปลวไฟจำก
สำรประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของ
ธำตุบำงชนิด 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 3  
เรื่อง คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้ำ 
และกำรค ำนวณ
โดยใช้สมกำรของ
พลังค์ 
 
รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 1.2
กำรศึกษำสีของ
เปลวไฟจำก
สำรประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของ
ธำตุบำงชนิด 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึก
กำรสังเกต
กำรทดลอง 

 
 
 
 
 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

4.2 สเปกตรัมของธำตุ 
(ท ำกำรทดลองท่ี 1.2 
กำรศึกษำสีของเปลวไฟ
จำกสำรประกอบและ
เส้นสเปกตรัมของธำตุ
บำงชนิด) 
 4.2.1 สเปกตรัมของ
ไฮโดรเจน 
 4.2.2 แบบจ ำลอง
อะตอมของโบร ์
(ท ำกำรทดลอง 1.1 
หลอดรังสีแคโทด) 
4.3 แบบจ ำลองอะตอม
ของโบร์ 
4.4 แบบจ ำลองอะตอม
แบบกลุ่มหมอก 
4.5 บริเวณท่ีมีโอกำส
พบอิเล็กตรอนs, p, d, f  
ออร์บทัิล 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 

 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 
 

4 – 5  
 

5 – 16  
มิ.ย. 60 

3 5.1 พลังงำน 
ไอออนไนเซชัน 
5.2 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงำนหลัก 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 
5 – 6    

 
12 – 23  
มิ.ย. 60 

2 6.1 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอน   
 6.1.1 กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงำนย่อย 
6.2 เลขควอนตัม 
6.3 หลักของเอำฟบำว 
6.4 หลักของเพำลี 
6.5 กฎของฮุนด์ 
 
 
 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 4 
เรื่อง กำรจัดเรียง
อิเล็กตรอนใน
อะตอม 
 
ใบกิจกรรมท่ี 5  
เรื่อง ตำรำงธำตุ 
กำรท ำนำย
ต ำแหน่งและ
สมบัติของธำตุ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

6 26 – 30  
มิ.ย. 60 

1 7.1 สมบัติของธำตุตำม
หมู่และตำมคำบ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ท่องตำรำงธำตุ 
 
ใบกิจกรรมท่ี 5  
เรื่อง ตำรำงธำตุ 
กำรท ำนำย 
ต ำแหน่งและ 
สมบติัของธำตุ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 

6 
 

26 – 30  
มิ.ย. 60 

1 8.1 แนวโน้มสมบัติของ
ธำตุในตำรำงธำตุ
(พลังงำนไอออไนเซชัน 
พลังงำนสัมพรรคภำพ
อิเล็กตรอน ขนำดอะตอม  
รัศมไีอออน และ 
ค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี) 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 6 
เรื่อง สมบัติของ 
ธำตุตำมหมู่และ 
ตำมคำบ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 

7 
 

3 – 7  
ก.ค. 60 

1 9.1 กำรเกิดพันธะเคมีใน
โครงผลึกและในโมเลกุล
ของสำร ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพนัธะกับตำรำง
ธำตุ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

  

7 
 

3 – 7  
ก.ค. 60 

2 10.1 กำรเกิดพันธะ 
โควำเลนต์  
 10.1.1 กฎออกเตต  
ชนิดของพันธะ 
โควำเลนต์ พันธะเด่ียว 
พันธะคู่ พันธะสำม  
และพันธะโคออร์ดิเนต
โควำเลนต์ 
 10.1.2 กำรเขียนสูตร
และเรียกช่ือ
สำรประกอบโควำเลนต์
สูตรโมเลกุล  
สูตรอย่ำงง่ำย  
สูตรโครงสร้ำง ประจุ
ฟอร์มำล เรโซแนนซ์  
กำรเรียกชือ่
สำรประกอบโควำเลนต์ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 7 
เรื่อง กำรเขียน
สูตรโครงสร้ำง 
ลิวอิสของ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 
 
ใบกิจกรรมท่ี 8 
เรื่อง กำรเรียกชื่อ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

8 
 

10 – 14  
ก.ค. 60 

2 11.1 อธิบำยรูปร่ำง
โมเลกุลโควำเลนต์ 
โดยทฤษฎี VSEPR 
กำรทดลองท่ี 2.1  
กำรจัดตัวของลูกโป่งกับ
รูปร่ำงโมเลกุล  
(เส้นตรง มุมงอ 
สำมเหล่ียมแบนรำบ 
พีระมิดฐำนสำมเหล่ียม 
ทรงเหล่ียมส่ีหน้ำ  
พีระมิดคู่ฐำนสำมเหล่ียม 
ทรงเหล่ียมแปดหน้ำ 
ส่ีเหล่ียมแบนรำบ  
ไม้กระดำนหก รูปตัวที 
พีระมิดฐำนส่ีเหล่ียม) 
11.2 อธิบำยรูปร่ำง
โมเลกุลโควำเลนต์ 
โดยทฤษฎี VBT sp sp2   
sp3  sp3d   sp3d2 

กำรทดลองท่ี 2.1 
กำรจัดตัวของ
ลูกโป่งกับรูปร่ำง
โมเลกุล 
 

 รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.1 
กำรจัดตัวของ
ลูกโป่งกับรูปร่ำง
โมเลกุล 

 
ใบกิจกรรมท่ี 9 
เรื่อง กำรท ำนำย
รูปร่ำงของ 
สำรประกอบ 
โควำเลนต์ 

 

แบบบันทึก
กำรสังเกต
กำรทดลอง 
 
 
 
แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ
(ย่อย) 

8 
 

10 – 14  
ก.ค. 60 

1 12.1 ควำมยำวพันธะ 
มุมพันธะและพลังงำน
พันธะ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 10 
เรื่อง ควำมยำว 
พันธะและ 
พลังงำนพันธะ 
ของสำรประกอบ 
โควำเลนต์ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 

9 17 – 21  
ก.ค. 60 

สอบกลำงภำค 

10 
 

24 – 28  
ก.ค. 60 

1 13.1 ค่ำอิเล็กโทรเนกำติวิตี 
13.2 สภำพขั้วของ
พันธะ 
13.3 สภำพขั้วของ
โมเลกุล 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 11 
เรื่อง สภำพขั้ว
และทิศทำง 
ของโมเลกุล 
โควำเลนต์ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 

10 
 

24 – 28  
ก.ค. 60 

1 14.1 แรงยึดเหน่ีย
ระหว่ำงโมเลกุลของสำร 
โควำเลนต์ แรงแวนเดอร์-
วำลส์และพันธะไฮโดรเจน 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 12 
เรื่อง แรงยึดเหน่ียว 
ระหว่ำงโมเลกุล 
โควำเลนต์ 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

10 
 

24 – 28  
ก.ค. 60 

1 15.1 โครงผลึกร่ำงตำข่ำย 
เพชร แกรไฟต์ ซิลิกอน 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 13 
เรื่อง โครงผลึก 
ร่ำงตำข่ำย 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
11 
 

31 ก.ค. –  
4 ส.ค. 60 

1 16.1 พันธะโลหะ 
กำรเกิดพันธะโลหะ 
สมบัติของโลหะ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 14
เรื่อง พันธะโลหะ 

 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 
11 
 

31 ก.ค. –  
4 ส.ค. 60 

2 17.1 พันธะไอออนิก 
กำรเกิดพันธะไอออนิก  
โครงสร้ำงของสำร 
ไอออนิก พลังงำน
แลตทิซ วัฏจักรบอร์น-
ฮำร์เบอร์ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 15 
เรื่อง แผนภำพ
กำรเกิด
สำรประกอบ 
ไอออนิก 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 

12 
 

7 – 11  
ส.ค. 60 

3 18.1 กำรเขียนสูตร
สำรประกอบไอออนิก 
18.2 กำรเรียกชื่อ
สำรประกอบไอออนิก 
18.3 กำรเขียนสมกำร 
ไอออนิก 
(กำรทดลองท่ี 2.2  
กำรละลำยของ
สำรประกอบไอออนิก 
ในน้ ำ) 
(กำรทดลองท่ี 2.3  
กำรเกิดปฏิกิริยำของ
สำรประกอบไอออนิก) 

กำรทดลองท่ี 2.2 
กำรละลำยของ
สำรประกอบ 
ไอออนิกในน้ ำ 
 
กำรทดลองท่ี 2.3 
กำรเกิดปฏิกิริยำ
ของสำรประกอบ
ไอออนิก 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 16 
เร่ือง กำรเขียนสูตร
และกำรเรียกชื่อ
สำรประกอบ 
ไอออนิก 
 
รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.2 
กำรละลำยของ
สำรประกอบ 
ไอออนิกในน้ ำ 
 
รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 2.3 
กำรเกิดปฏิกิริยำ
ของสำรประกอบ
ไอออนิก 
 
 
 
 
 

แบบบันทึก
กำรสังเกต
กำรทดลอง 
 
 
 
แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

13 14 – 18  
ส.ค. 60 

 

2 19.1 ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวกับ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง
อนุภำคของสำร สมบัติ
ท่ัวไปของพันธะไอออนิก 
พันธะโคเวเลนต์ และ 
พันธะโลหะ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ใบกิจกรรมท่ี 17 
เร่ือง พลังงำน 
กับกำรเกิด
สำรประกอบ 
ไอออนิก 
 
ใบกิจกรรมท่ี 18 
เรื่อง สมบัติของ
สำรประกอบ 
ไอออนิก 

แบบประเมิน
ใบกิจกรรม 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 

13 
 

14 – 18  
ส.ค. 60 

 

1 20.1 ปฏิกิริยำเคมีท่ัวไป
ท่ีพบในชีวิตประจ ำวัน 
ในชีวิตประจ ำวันจะมี
สำรเคมีเกิดขึ้นมำกมำย 
ซึ่งสำมำรถอธิบำย 
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
ท่ีเกิดขึ้นได้โดยอำศัย
ควำมรู้ เรื่องพันธะเคมี 
และสมบัติของสำร 
ตำมหมู่และตำมคำบ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

  

14 21 – 25  
ส.ค. 60 

 

2 21.1 สมบัติของ
สำรประกอบคลอไรด์ 
สำรประกอบออกไซด์ 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว 
ควำมเป็นโลหะ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 
แหล่ง 

สำรสนเทศ 

  

14 – 15 
 

21 ส.ค. – 
1 ก.ย. 60 

3 22.1 สมบัติของธำตุใน
หมู่ IA IIA และ VIIA 
กำรทดลอง 3.1 
ปฏิกิริยำของโลหะ
โซเดียมและแมกนีเซียม
กับน้ ำ 
กำรทดลอง 3.2   
กำรละลำยน้ ำของ
สำรประกอบของธำตุหมู่ 
IA และ IIA 
 

กำรทดลองท่ี 3.1 
ปฏิกิริยำของ
โลหะโซเดียมและ
แมกนีเซียมกับน้ ำ 
 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

รำยงำน 
กำรทดลองท่ี 3.1 
ปฏิกิริยำของ
โลหะโซเดียมและ
แมกนีเซียมกับน้ ำ 
 
แบบฝึกหัดของ
ธำตุตำมหมู่ A  
และตำมคำบ 

แบบบันทึก
กำรสังเกต
กำรทดลอง 

 
 
 

แบบประเมิน
แบบฝึกหัด 

 



สัปดำห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
เวลำ

(ชั่วโมง) 
หน่วยกำรเรียนรู้/ 
สำระกำรเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กำรเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ 
ภำระงำน 

กำร
ประเมินผล 

15 – 16 28 ส.ค. – 
8 ก.ย. 60 

3 23.1 โลหะแทรนซิชัน
และสำรประกอบของ
ธำตุแทรนซิชัน กำรเขียน
สูตรและกำรเรียกช่ือของ
สำรประกอบเชิงซ้อน 
ตำมระบบ IUPAC  
ของธำตุแทรนซิชัน  
ตำมระบบ IUPAC ของ
ธำตุแทรนซิชันท่ีมี 
เลขออกซิเดชันต่ำงๆ 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

 
 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

แบบฝึกหัด 
ธำตุและ
สำรประกอบของ
ธำตุแทรนซิชัน 
 
แบบฝึกหัด 
กำรเขียนสูตร 
และกำรเรียกช่ือ
ของสำรประกอบ 
แทรนซิชัน 

แบบประเมิน
แบบฝึกหัด 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 

16 – 17 
 

4 – 15  
ก.ย. 60 

3 24.1 สำรประกอบ
เชิงซ้อนของธำตุแทรนซิ
ชัน 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

  

17 – 18 11 – 22 
ก.ย. 60 

3 25.1 ธำตุกัมมันตรังสี 
(Radio element) 
กำรเกิดกำรสลำยตัว 
และครึ่งชีวิตของ 
ธำตุกัมมันตรังสี 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

 
 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

  

18 – 19 18 – 29 
ก.ย. 60 

2 26.1 ปฏิกิริยำนิวเคลียร์ 
ปฏิกิริยำฟิชชัน 
ปฏิกิริยำฟิวชัน 

สืบค้นและ 
สืบสอบ 

 
 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

แบบฝึกหัดสำร 
กัมมันตภำพรังสี
และปฏิกิริยำ
นิวเคลียร์ 

แบบประเมิน
แบบฝึกหัด 

 
แบบทดสอบ

(ย่อย) 
19 25 – 29 

ก.ย. 60 
2 27.1 ประโยชน์ของ

กัมมันตรังสี  
สำรกัมมันตรังสีและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรใช้สำรกัมมันตรังสี 
เช่น ด้ำนกำรเกษตร  
ใช้ในกำรแพทย์  
ในทำงอุตสำหกรรม
ในทำงธรณีวิทยำ 

กำรศึกษำประวัติ
และสมบัติของ
ธำตุคนละ 1 ธำตุ 
 

ใบกิจกรรม
ใบควำมรู้ 

 

ผังมโนทัศน์ แบบประเมิน
ผังมโนทัศน์ 

 

20 2 – 6  
ต.ค. 60 

สอบปลำยภำค 

 
 



ข้อตกลงในกำรวัดและประเมินผล รำยวิชำ ว 30221 
1. รำยละเอียดในกำรวัด-ประเมินผล 

อัตรำส่วน  คะแนนระหว่ำงภำค  :  คะแนนปลำยภำค      = 70  : 30 
อัตรำส่วน   คะแนน    K      :       P       :      A   = 75  : 15  : 10 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

กำรประเมิน คะแนน วิธีวัด ชนิดของเคร่ืองมือวัด 
ตัวชี้วัด/ 

ผลกำรเรียนรู้ข้อที่ 
เวลำที่ใช ้

(นำที/คร้ัง) 
ก่อนกลำงภำค 20 ทดสอบ 

ประเมิน 
สังเกต 

1. แบบทดสอบ 
เรื่อง โครงสร้ำงอะตอมและ 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

1 – 4  30 

2. แบบทดสอบ 
เรื่อง สเปกตรัม 

  

3. แบบทดสอบ 
เรื่อง กำรจัดเรียงอิเล็กตรอน 

  

4. แบบทดสอบ 
เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 

  

5. แบบท่องตำรำงธำตุ   
กลำงภำค 20 ทดสอบ แบบทดสอบ 1 – 7  90 
หลังกลำงภำค 20 ทดสอบ 1. แบบทดสอบ 

เรื่อง รูปร่ำงโมเลกุล 
8 – 27  30 

   2. แบบทดสอบ 
เรื่อง พันธะไอออนิก 

  

   3. แบบทดสอบ 
เรื่อง กำรละลำยน้ ำและ
สมกำรไอออนิก 

  

   4. แบบทดสอบ 
เรื่อง ธำตุแทรนซิชัน 

  

   5. แบบฝึกหัด 
เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

  

ปลำยภำค 30 ทดสอบ แบบทดสอบ 8 – 27 90 
ช้ินงำน/ 
ภำระงำน 

10 ทดลอง 1. แบบประเมินรำยงำน 
ผลกำรทดลอง 

1 – 27 ตลอด 
ภำคเรียน 

  ประเมิน 2. แบบประเมินแบบฝึกหัด   
   3. แบบประเมินผังมโนทัศน์   

รวม 100 คะแนน 
 
 
 



2.  ก ำหนดภำระงำน 
ในกำรเรียนรำยวิชำ ว 30221 ได้ก ำหนดให้นักเรียนท ำกิจกรรม/ ปฏิบัติงำน(ช้ินงำน) 30 ช้ิน ดังนี้ 
 

ท่ี ชิ้นงำน/ภำระงำน 
ผลกำรเรียนรู้

ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 
1.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 1.1 หลอดรังสีแคโทด 1 – 2   15 – 19  พ.ค. 60 
2.  ใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของ

แบบจ ำลองอะตอม 
1 – 2   15 – 26  พ.ค. 60 

3.  ใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์และ
อนุภำคมูลฐำนของอะตอม 

3   22 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 

4.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 1.2 กำรศึกษำสีของ
เปลวไฟจำกสำรประกอบและเส้นสเปกตรัม
ของธำตุบำงชนิด 

4   29 พ.ค. – 9 มิ.ย. 60 

5.  ใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำและ
กำรค ำนวณโดยใช้สมกำรของพลังค์ 

4 
 

 29 พ.ค. – 9 มิ.ย. 60 

6.  ใบกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง กำรจัดเรียงอิเล็กตรอน
ในอะตอม 

5 – 6 
 

 12 – 23 มิ.ย. 60 

7.  ใบกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง ตำรำงธำตุ กำรท ำนำย 
ต ำแหน่งและสมบัติของธำตุ 

7 – 8 
 

 26 – 30 มิ.ย. 60 

8.  ท่องตำรำงธำตุ 8   26 – 30 มิ.ย. 60 
9.  ใบกิจกรรมท่ี 6 เรื่อง สมบัติของธำตุตำมหมู่

และตำมคำบ 
7 – 8 

 
 26 – 30 มิ.ย. 60 

10.  ใบกิจกรรมท่ี 7 เรื่อง กำรเขียนสูตรโครงสร้ำง 
ลิวอิสของสำรประกอบโควำเลนต์ 

9, 11 
 

 3 – 7 ก.ค. 60 

11.  ใบกิจกรรมท่ี 8 เรื่อง กำรเรียกชื่อสำรประกอบ 
โควำเลนต์ 

9, 11 
 

 3 – 7 ก.ค. 60 

12.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 2.1 กำรจัดตัวของ
ลูกโป่งกับรูปร่ำงโมเลกุล 

14  
 

10 – 14 ก.ค. 60 

13.  ใบกิจกรรมท่ี 9 เรื่อง กำรท ำนำยรูปร่ำงของ 
สำรประกอบโควำเลนต์ 

14 
 

 10 – 14 ก.ค. 60 

14.  ใบกิจกรรมท่ี 10 เรื่อง ควำมยำวพันธะและ
พลังงำนพันธะของสำรประกอบโควำเลนต์ 

12 
 

 10 – 14 ก.ค. 60 

15.  ใบกิจกรรมท่ี 11 เรื่อง สภำพขั้วและทิศทำง 
ของโมเลกุลโควำเลนต์ 

13 
 

 24 – 28 ก.ค. 60 

16.  ใบกิจกรรมท่ี 12 เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง
โมเลกุลโควำมเลนต์ 

10, 15 
 

 24 – 28 ก.ค. 60 

17.  ใบกิจกรรมท่ี 13 เรื่อง โครงผลึกร่ำงตำข่ำย
สำรประกอบไอออนิก 

16   24 – 28 ก.ค. 60 



ท่ี ชิ้นงำน/ภำระงำน 
ผลกำรเรียนรู้

ข้อที่ 
ประเภทงำน ก ำหนดส่ง 

วัน/เดือน/ป ีกลุ่ม เด่ียว 
18.  ใบกิจกรรมท่ี 14 เรื่อง พันธะโลหะ 17   31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60 
19.  ใบกิจกรรมท่ี 15 เรื่อง แผนภำพกำรเกิด

สำรประกอบไอออนิก 
18   31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60 

20.  ใบกิจกรรมท่ี 16 เร่ือง กำรเขียนสูตรและ 
กำรเรียกชื่อสำรประกอบไอออนิก 

19   7 – 11 ส.ค. 60 

21.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 2.2 กำรละลำยของ
สำรประกอบไอออนิกในน้ ำ 

20   7 – 11 ส.ค. 60 

22.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 2.3 กำรเกิดปฏิกิริยำ
ของสำรประกอบไอออนิก 

20   7 – 11 ส.ค. 60 

23.  ใบกิจกรรมท่ี 17 เร่ือง พลังงำนกับกำรเกิด
สำรประกอบไอออนิก 

20   14 – 18 ส.ค. 60 

24.  ใบกจิกรรมท่ี 18 เรื่อง สมบัติของสำรประกอบ 
ไอออนิก 

20   14 – 18 ส.ค. 60 

25.  รำยงำนกำรทดลองท่ี 3.1 ปฏิกิริยำของโลหะ
โซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ ำ 

22   21 ส.ค. – 25 ส.ค. 60 

26.  แบบฝึกหัด ธำตุตำมหมู่ A  และตำมคำบ 22   28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 
27.  แบบฝึกหัด ธำตุและสำรประกอบของ 

ธำตุแทรนซิชัน 
23 – 24   28 ส.ค. – 8 ก.ย. 60 

28.  แบบฝึกหัด กำรเขียนสูตร และกำรเรียกช่ือ
ของสำรประกอบแทรนซิชัน 

23   
18 – 22 ก.ย. 60 

 
29.  แบบฝึกหัด สำรกัมมันตภำพรังสีและปฏิกิริยำ

นิวเคลียร์ 
25 – 27   

25 – 29 ก.ย. 60 
 

30.  กำรศึกษำประวัติและสมบัติของธำตุ 
คนละ 1 ธำตุ 

21 – 27   
25 – 29 ก.ย. 60 

 

หมำยเหตุ    หำกขำดส่งงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด จะได้ 0 คะแนน ในช้ินงำนนั้น 
 
 
 
 
 

 
 



ลงช่ือ.............................................................ครูประจ ำวิชำ 
           (นำงสำวศศิ  ประทีป ณ ถลำง) 

 
 
 

ลงช่ือ.....................................................หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
         (นำงวิไลลักษณ์   ตังสุรัตน์) 

ลงช่ือ.....................................รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
        (นำงแก้วอุษำ  ลีนำนนท์) 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ ำนวยกำร    
                 (นำยมนตรี  พรผล) 

  

 


