
แผนการจัดการเรียนรูฉ้บับย่อ  วิทยาศาสตร์ 1 (เคมี)  รหัสวิชา  ว 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

อากาศ 1-6 1. ระบุว่าสารเป็นธาตุหรือ
สารประกอบ และอยู่ใน
รูปอะตอม โมเลกุล หรือ
ไอออน จากสูตรเคมี  

2. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของ
แบบจ าลองอะตอมของ
โบร์กับแบบจ าลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก 

3. ระบุจ านวนโปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ของอะตอม และไอออนที่
เกิดจากอะตอมเดียว 

4. เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป 

5. ระบุหมู่และคาบของธาตุ 
และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุ 
เรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ่ม
ธาตุแทรนซิชัน จาก

12 การพัฒนาแบบจ าลองของ
โครงสร้างอะตอมอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ทราบสมบัติของธาตุ  การจัด
อิเล็กตรอนในอะตอมและ สามารถ
น ามาจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ 
และท านายแนวโน้มสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุได้ ธาตุกัมมันตรังสี
เป็นธาตุที่ทุกไอโซโทปสามารถแผ่
รังสีได้ โดยครึ่งชีวิตของไอโซโทป
กัมมันตรังสีเป็นระยะเวลาที่
ไอโซโทปกัมมันตรังสีสลายตัวจน
เหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม 
      สมบัติบางประการของธาตุแต่
ละชนิด ท าให้สามารถน าธาตุไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
หลากหลาย 

- การสอนแบบ  
On Air  
- แบบสืบเสาะหา
ความรู้  
(5Es Instructional 
Model) 
 

- ผังมโนทัศน์ 
เรื่อง 
องค์ประกอบใน
อากาศและ
อะตอม 
- ใบงาน เรื่อง 
แบบจ าลอง
อะตอม และ
อนุภาคมูลฐาน 
 

- DLTV 
- Powerpoint 
ประกอบสื่อ  
- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือ 
 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

ตารางธาตุ 
6. เปรียบเทียบสมบัติการน า

ไฟฟ้า การให้และรับ
อิเล็กตรอนระหว่างธาตุใน
กลุ่มโลหะกับอโลหะ 

7. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ
ตัวอย่างประโยชน์และ
อันตรายที่เกิดจากธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและ
ธาตุแทรนซิชัน 

น  า 7-10 8. ระบุว่าพันธะโคเวเลนต์
เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ 
หรือพันธะสาม และระบุ
จ านวนคู่อิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมคู่ร่วม
พันธะ จากสูตรโครงสร้าง  

9. ระบุสภาพขั วของสารที่
โมเลกุลประกอบด้วย 2 
อะตอม 

10. ระบุสารที่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้จากสูตร
โครงสร้าง 

8    การเกิดพันธะเคมีส่วนใหญ่
เป็นไปตามกฎออกเตต พันธะไอ
ออนิกเกิดจากการยึดเหนี่ยว
ระหว่างประจุไฟฟ้าของไอออน
บวกของโลหะกับไอออนลบของ
อโลหะ 
    สารประกอบไอออนิกเขียน
แสดงสูตรเคมีโดยใช้สัญลักษณ์ธาตุ
ที่เป็นไอออนบวกไว้ด้านหน  าตาม
ด้วยสัญลักษณ์ธาตุที่เป็นไอออนลบ 
และมีตัวเลขแสดงอัตราส่วนอย่าง
ต่ าของจ านวนไอออน  การเรียกชื่อ

- การสอนแบบ  
On Air และ  
On Site 
- แบบสืบเสาะหา
ความรู้  
(5Es Instructional 
Model) 
 

- ใบงาน เรื่อง 
พันธะเคมี 
- ผังมโนทัศน ์
เรื่อง พันธะเคมี 
 
 
 
 
 

- DLTV 
- Powerpoint 
ประกอบสื่อ  
- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือ 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

11. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างจุดเดือดของสาร
โคเวเลนต์กับแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลตาม
สภาพขั วหรือการเกิด
พันธะไฮโดรเจน 

12. เขียนสูตรเคมีของไอออน
และสารประกอบไอออ
นิก  

13. ระบุว่าสารเกิดการ
ละลายแบบแตกตัว
หรือไม่แตกตัว พร้อมให้
เหตุผล และระบุว่า
สารละลายที่ได้เป็น
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 

สารประกอบไอออนิกให้เรียกชื่อ
ไอออนบวกตามด้วยชื่อไอออนลบ 
ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอ
ออนิกแสดงได้ด้วยวัฏจักรบอร์น-
ฮาเบอร์ สารประกอบไอออนิกส่วน
ใหญ่เป็นของแข็ง มีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวสูง เมื่อเป็นของแข็งไม่
น าไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวหรือ
ละลายน  าจะน าไฟฟ้าได้ และ
สารละลายของสารประกอบไอ
ออนิกแสดงสมบัติความเป็นกรด-
เบสต่างกัน พันธะโคเวเลนต์เกิด
จากใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน
ของอโลหะ  โดยทั่วไปสูตรโมเลกุล
ของสารโคเวเลนต์เขียนแสดงด้วน
สัญลักษณ์ของธาตุ และมีตัวเลข
แสดงจ านวนอะตอมของธาตุที่มี
มากกว่า 1 อะตอม และการ
เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ท าได้โดย
เรียกชื่อธาตุที่อยู่หน  าก่อนแล้วตาม
ด้วยชื่อธาตุที่อยู่ถัดมา และมีค าน า
หน  าระบุจ านวนอะตอมของธาตุ 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

     ความยาวพันธะและพลังงาน
พันธะในสาร  โคเวเลนต์ขึ นกับ
ชนิดของอะตอมคู่ร่วมพันธะและ
ชนิดของพันธะ รูปร่างของโมเลกุล
โคเวเลนต์ขึ นอยู่กับจ านวนพันธะ
และจ านวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
รอบอะตอมกลาง และสภาพขั ว
ของโมเลกุล โคเวเลนต์เป็นผลรวม
ปริมาณเวกเตอร์สภาพขั วของแต่
ละพันธะตามรูปร่างโมเลกุล                                                                              
      แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
มีผลต่อจุดหลอมเหลว จุดเดือด 
และการละลายน  าของสาร 
โดยสารโคเวเลนต์จะมีจุด
หลอมเหลวและจุดเดือดต่ า และไม่
ละลายน  า  
     สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มี
โครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ และมี
พันธะโคเวเลนต์ต่อเนื่องเป็นโครง
ร่างตาข่าย จะมีจุดหลอมเหลว 
และจุดเดือดสูง 
     พันธะโลหะเกิดจากเวเลนซ์



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

อิเล็กตรอนของทุกอะตอมของ
โลหะเคลื่อนที่อย่างอิสระไปทั่วทั ง
โลหะ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวกับ
โปรตอนในนิวเคลียสทุกทิศทาง  
     โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็ง ผิว
มันวาว จุดหลอมเหลว และจุด
เดือดสูง น าไฟฟ้าและความร้อนได้
ดี สารประกอบไอออนิก สารโคเว
เลนต์ และโลหะ มีสมบัติเฉพาะตัว
บางประการที่แตกต่างกัน จึง
น ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม 
 

อาหาร 11-16 14. ระบุสารประกอบอินทรีย์

ประเภทไฮโดรคาร์บอน

ว่าอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัว

จากสูตรโครงสร้าง  

15.  สืบค้นข้อมูลและ

เปรียบเทียบสมบัติทาง

กายภาพระหว่างพอลิ

เมอร์และมอนอเมอร์

ของพอลิเมอร์ชนิดนั น 

12    สารประกอบคาร์บอนเป็น
สารประกอบที่เกิดจากธาตุ
คาร์บอน รวมตัวกับ ธาตุอ่ืน ท าให้
เกิดหมู่ฟังก์ชันต่างๆ ที่แตกต่างกัน 
ท าให้สารประกอบคาร์บอนชนิด
ต่าง ๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
การน าไปใช้ต้องค านึงถึงสมบัติของ
สารประกอบคาร์บอนชนิดต่าง ๆ 
และใช้อย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกัน

- การสอนแบบ  
On Air และ  
On Site 
- แบบสืบเสาะหา
ความรู้  
(5Es Instructional 
Model) 
 

- ใบงาน เรื่อง  
พอลิเมอร์ 
- ผังมโนทัศน์ 
เรื่อง พอลิเมอร์ 

- DLTV 
- Powerpoint 
ประกอบสื่อ  
- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือ 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

16. ระบุสมบัติความเป็น

กรด-เบส จากโครงสร้าง

ของสารประกอบ

อินทรีย์  

11. อธิบายสมบัติการละลาย

ในตัวท าละลายชนิดต่าง 

ๆ ของสาร  

18. วิเคราะห์และอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โครงสร้างกับสมบัติ

เทอร์มอพลาสติกและ

เทอร์มอเซตของพอลิ

เมอร์ และการนาพอลิ-

เมอร์ไปใช้ประโยชน์ 
19. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอ   
     ผลกระทบของการใช้   
     ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มี 
     ต่อสิ่งมีชีวิตและ 
     สิ่งแวดล้อม พร้อม 
     แนวทางป้องกันหรือ   
     แก้ไข 
 

ผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมพอลิเมอร์เป็น
สารประกอบโมเลกุลใหญ่  การ
น าไปใช้ต้องค านึงถึงสมบัติของพอ
ลิเมอร์  และใช้อย่างระมัดระวัง
เพ่ือป้องกันผลกระทบที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

พลังงาน 17-20 20. ระบุสูตรเคมีของสารตั ง

ต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล

ความหมายของ

สัญลักษณ์ในสมการเคมี

ของปฏิกิริยาเคมีระบุ

สูตรเคมีของสารตั งต้น 

ผลิตภัณฑ์ และแปล

ความหมายของ

สัญลักษณ์ในสมการเคมี

ของปฏิกิริยาเคมี 

21. ระบุสูตรเคมีของสารตั ง

ต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล

ความหมายของ

สัญลักษณ์ในสมการเคมี

ของปฏิกิริยาเคมี 

22. สืบค้นข้อมูลและอธิบาย

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประ

จาวันหรือใน

อุตสาหกรรม 

8    ปฏิกิริยาเคมีเขียนแทนได้ด้วย
สมการเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีขึ นอยู่กับความเข้มข้นของสาร 
พื นที่ผิว  อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา  
สามารถวัดได้จากปริมาณของสาร
ตั งต้น หรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป
ต่อหน่วยเวลา 

- การสอนแบบ  
On Air และ  
On Site 
- แบบสืบเสาะหา
ความรู้  
(5Es Instructional 
Model) 
 

- ใบงาน เรื่อง  
ปฏิกิริยาเคมี 
- ผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ปฏิกิริยา
เคมี 

- DLTV 
- Powerpoint 
ประกอบสื่อ  
- อินเตอร์เน็ต 
- หนังสือ 



หน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ วัตถุประสงค์/ผลการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

23. อธิบายความหมายของ

ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

24. อธิบายสมบัติของสาร

กัมมันตรังสี และ

คานวณครึ่งชีวิตและ

ปริมาณของสาร

กัมมันตรังสี 
25.  ระบุสูตรเคมีของสารตั ง 
      ต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล 
      ความหมายของ 
      สัญลักษณ์ในสมการเคมี 
      ของปฏิกิริยาเคมี 

 

 

 

 

 

 

 


