
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ 

รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ชั:นมัธยมศึกษาปีทีA ๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนทีA    ๑    

หน่วยการเรียนรู้ทีA ๑  โครงสร้างอะตอม       

 แผนการจัดการเรียนรู้ทีA ๑๐ เรืAอง พันธะเคมี (พันธะโลหะ)   เวลา ๑ คาบ 

อาจารย์ผู้สอน    นางชลธชิา  เก็นซ์           

        

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึOนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานัOนๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิAงแวดลอ้ม  มี

ความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี:วัด 

 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาต ุ 
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบตัขิองธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตัOงคาํถามทีAอยู่บนพืOนฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเดน็ทีAเกิดขึOนในขณะนัOน ทีAสามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุม

และเชืAอถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานทีAมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิAงทีAจะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพืAอนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทีAตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัทีAมีผลต่อปัจจยัอืAน 

ปัจจยัทีAควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครัO งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพืAอให้ไดผ้ลทีAมีความเชืAอมัAนอย่างเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทีAใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่าง

ถูกตอ้งทัOงทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทัOง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขทีAมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีทีAเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระสําคญั เพืAอตรวจสอบกบัสมมติฐานทีAตัOงไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเชืAอถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคลืAอนของการวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ นาํผลของการสํารวจตรวจสอบทีAได ้ทัOงวิธีการและองคค์วามรู้ทีAไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ 

นาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความสําคญัในการทีAจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ทีAนาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพืAอเติม เพืAอหาหลกัฐานอา้งอิงทีAเชืAอถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลีAยนแปลงได ้  เมืAอมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิAมเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึAงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนั

จะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกีAยวกบัแนวคดิ กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือชิOนงานให้ผูอื้Aนเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกบอกเหตุผลทีAแสดงว่ามีแรงยึดเหนีAยวระหว่างอนุภาคของสารหรือพนัธะเคมีได ้

2. นกัเรียนสามารถอธิบายเรืAองกฎออกเตตได ้

3. นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดพนัธะโลหะได ้

4.  นกัเรียนรู้และเขา้ใจความหมายของพนัธะเคมี และพนัธะโลหะ 

5.  นกัเรียนสามารถอธิบายสมบตัิของพนัธะโลหะได ้

 

 

 



สาระสําคัญ 

ผังความคิด เรืAอง พันธะเคมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้  

 พันธะเคมี 

 พนัธะ มาจากคาํว่า Bond ซึAงหมายถึง แรงยึดเหนีAยว ซึAงอาจเป็นไดท้ัOงแรงยึดเหนีAยวระหว่างอะตอม

ดว้ยกนั และยงัรวมถึงแรงยดึเหนีAยวระหว่างโมเลกุลดว้ยกนัให้เป็นกลุ่มกอ้น ดงันัOน เราจึงสามารถแบ่งแรงยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาคของสารทางเคมีออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. แรงยึดเหนีAยวระหว่างอะตอม (ภายในโมเลกุล) ไดแ้ก่ พนัธะโลหะ พนัธะไอออนิก พนัธะโคเวเลนต ์

 2. แรงยึดเหนีAยวระหว่างโมเลกุล (เกดิในพนัธะโคเวเลนต)์ ไดแ้ก่ พนัธะไฮโดรเจน แรงดึงดดูระหวา่ง

ขัOว  

แรงลอนดอน 

พนัธะเคมี 

 

พันธะโลหะ พันธะโควาเลนต์ พันธะไอออนิก 

1. การเกิดพันธะโลหะ 

2. ความหมายของพันธะโลหะ 

3. สมบัติบางประการของโลหะ 



รูปแสดงแรงยึดเหนีAยวภายในโมเลกุล และแรงระหว่างโมเลกุล 

 

 

1. แรงยึดเหนีAยวภายในโมเลกุล (แข็งแรงกว่า) 

2. แรงยึดเหนีAยวระหว่างโมเลกลุ 

  

พนัธะเคมี คือ แรงยึดเหนีAยวระหว่างอะตอมกบั

อะตอมภายในโมเลกุล เป็นแรงยึดเหนีAยวระหว่างอะตอมทีAทาํให้เกิดโมเลกุลของสาร 

กฎออกเตด (Octet rule) 

จากการศึกษาเกีAยวกบัธาตุก๊าซเฉืAอย เช่น He, Ne, Ar, Kr พบว่าเป็นธาตุทีAโมเลกุลเป็นอะตอมเดีAยว คือใน

หนึAงโมเลกุลของก๊าซเฉืAอยจะมีเพียง 1 อะตอม แสดงว่าเป็นธาตุทีAเสถียรมาก ทาํให้นกัวิทยาศาสตร์สนใจทีAจะ

คน้ควา้ถึงเหตุผลทีAทาํให้ธาตุเฉืAอยมีความเสถียร และจากการศึกษาโครงสร้างอะตอมของธาตุเฉืAอยมีการจดัเรียง

อิเล็กตรอนวงนอกสุดเหมือนกนั คือมี 8 อิเล็กตรอน (ยกเวน้ He มี 2 อิเล็กตรอน) เช่น  

                     2He = 2           10Ne = 2 , 8         18Ar = 2 , 8 , 8          36Kr = 2 , 8 , 18 , 8 

ส่วนธาตุหมู่อืAนมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานชัOนนอกสุด ไม่ครบ 8 เช่น 

                                      1H = 1            6C = 2 , 4            7N = 2 , 5          8O = 2 , 6  

ธาตุทีAมีวาเลนตอิ์เล็กตรอนไม่ครบ 8 ในธรรมชาติจะไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมเดีAยวๆได ้ซึAงแสดงว่าไม่

เสถียร ตอ้งรวมกนัเป็นโมเลกุลซึAงอาจจะมี 2 อะตอมหรือมากกว่า 

การทีAอะตอมของธาตุต่างๆ รวมตวักนัดว้ยสัดส่วนทีAทาํให้วาเลนตอิ์เล็กตรอนเท่ากบั 8 นีO  

นกัวิทยาศาสตร์ไดต้ัOงเป็นกฎขึOนเรียกว่า “กฎออกเตต” 

การรวมกันเพืAอทําให้อะตอม มีวาเลนต์อเิลก็ตรอนครบ 8 อาจมีลักษณะดงันี:  

 

 
 

           พันธะโลหะ                                               พันธะไอออนกิ                                           พันธะโควาเลนต์ 

 

1. อะตอมใชว้าเลนตอิ์เล็กตรอนร่วมกนัเป็นคู่ๆ จะเกิด " พนัธะโคเวเลนต ์"  

2. อะตอม ให้หรือรับอิเล็กตรอน จะเกิดเป็น " พนัธะไอออนิก "  

3. อะตอมใชว้าเลนตอิ์เล็กตรอนร่วมกนัทัOงกอ้น จะเกิดเป็น " พนัธะโลหะ "  



(ความแข็งแรงของพนัธะ พนัธะโลหะ > พนัธะไอออนิก > พนัธะโคเวเลนต)์ 

พันธะโลหะ (metallic bond) 
พนัธะโลหะ ไดแ้ก่ โลหะทุกชนิด รวมทัOงโลหะผสมดว้ย เช่น Li, Mg, Al, นาก และทองเหลือง เป็นตน้ 

1. การเกดิพันธะโลหะ 

เกิดจากโลหะจ่ายอิเล็กตรอน ทาํให้มีอิเล็กตรอนเคลืAอนทีAบนแท่งโลหะ ประจุลบของอิเล็กตรอนเขา้ใกล้

ประจุบวกตวัใด จะส่งแรงดึงดดูกบัประจุบวกตวันัOน ทาํให้เกิดพนัธะขึOน เรียกว่า "พนัธะโลหะ" 

พนัธะโลหะ หมายถึง  แรงยึดเหนีAยวทีAทาํให้อะตอมของโลหะ อยู่ดว้ยกนัในกอ้นของโลหะ โดยมีการ

ใชเ้วเลนตอิ์เล็กตรอนร่วมกนัของอะตอมของโลหะ โดยทีAเวเลนตอิ์เล็กตรอนนีOไม่ไดเ้ป็นของอะตอมหนึAง

อะตอมใดโดยเฉพาะ แตจ่ะเป็นของอะตอมทัOงหมด โดยทีAอิเล็กตรอนจะเคลืAอนทีAไปยงัอะตอมนีOบา้ง อะตอม

โนน้บา้ง ในผลึกของโลหะจึงเป็นการเอาอนุภาคบวกมาเรียงกนั ไวอ้ย่างมีระเบียบ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน

เคลืAอนทีAไปมาไดท้ัAวอนุภาคบวกทัOงหมด หรืออาจกล่าวไดว้่า อนุภาคบวกเหล่านัOนจมอยู่ในทะเลอิเล็กตรอน แรง

ดึงดูดระหว่างอนุภาคบวกกบัอิเล็กตรอนเรียกว่า "พนัธะโลหะ" ซึAงมีแรงยึดเหนีAยวระหว่างพนัธะแข็งแรงมาก 

 

 

 

 

 

แบบจาํลองของทะเลอิเล็กตรอน (Eletron  sea  model) 

2. สมบัติของพันธะโลหะ 

จากลักษณะของการเกิดพันธะนี4สามารถนาํมาอธิบายสมบัติบางประการของโลหะได้ดังนี 4 

 1.   การทีAโลหะนาํไฟฟ้าและนาํความร้อน   อธิบายไดว้่าเพราะอิเล็กตรอนมีการเคลืAอนทีA 

2.  การตีโลหะให้เป็นแผ่นบาง ๆ  หรือยึดเป็นเส้น   อธิบายไดว้่าเพราะการตีโลหะให้เป็นแผ่ออกไป

เป็นการผลกัให้อนุภาคเล็ก ๆ  เหล่านีO เลืAอนไถลผ่านกนัโดยไม่หลุดออกจากกนั   เนืAองจากมีกลุ่มเวเลนซ์

อิเล็กตรอนยึดอนุภาคเหล่านีOไว ้

 3.  การทีAโลหะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง   อธิบายไดว้่าการยึดเหนีAยวระหว่างอะตอมของโลหะเป็น

แรงดึงดูดระหว่างกลุ่ม   ไอออนบวกกบักลุ่มอิเล็กตรอนซึAงเป็นแรงระหว่างประจุบวกกบัประจุลบ   จดัว่า

แข็งแรงมาก  ดงันัOน  การทีAจะสลายแรงนีOจึงตอ้งใชพ้ลงังานสูง 

4.   การสะทอ้นแสงของโลหะ   อธิบายไดว้่าการเคลืAอนทีAของกลุ่มอิเล็กตรอนเหล่านีO เมืAอกระทบกบั

แสงซึAงเป็นคลืAนแม่เหล็กไฟฟ้าจะรับและกระจายคลืAนแสงออก   ทาํให้ผิวของโลหะสะทอ้งแสงได ้

5.  ค่าพลงังานไอออนไนเซชนั   อนัดบัทีA  1  ของโลหะมีค่าตํAา   อธิบายไดว้่าเนืAองจากอะตอมของ

โลหะมีแนวโนม้ทีAจะตดัอิเล็กตรอนในระดบัพลงังานสุดทา้ยออกอยู่แลว้   เพืAอให้มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบออก

เตต   ดงันัOน  การทีAจะดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของโลหะจึงดึงออกไดง่้าย  ใชพ้ลงังานตํAา 



ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนบอกสมบตัิของพนัธะโลหะได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจาํลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสัมพนัธ์ของ

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาต ุ

๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสืAอสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 

ขัOนตอน (Group Investigation Instructional Model) 

ขั:นทีA 1 ขั:นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 

1. สนทนา ซักถามผูเ้รียนเกีAยวกบั เรืAองพนัธะเคมี โดยใชค้าํถาม ดงันีO  

            - นกัเรียนเคยสงสัยไหมว่าทาํไมธาตุบางตวัมนัถึงอยู่แบบเดีAยว ๆ ไม่ได ้(แนวทางตอบ: เพราะอะตอม

ของธาตุส่วนใหญ่จะอยู่รวมตัวกัน ซึKงอาจจะรวมตัวกับอะตอมของธาตุชนิดเดียวกนั หรือกับธาตุต่างชนิด เกิด

เป็นโมเลกุล) 

- แรงดึงดูดระหว่างอะตอมทีAทาํให้อะตอมอยู่ดว้ยกนัในรูปของโมเลกุลเราเรียกว่าอะไร (แนวทางตอบ:

พันธะเคมี) 

จากนัOนให้นกัเรียนดูภาพพนัธะ และแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของนํOา 

  -  นกัเรียนทราบหรือไม่จากภาพทีAเห็นนัOนประกอบไปดว้ยแรงอะไรบา้ง (นกัเรียนอาจตอบไม่ได้ นาํเข้า

สู่ขั4นต่อไป) 

ขั:นทีA 2 ขั:นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

 1.  ครูแจกใบความรู้เรืAอง พนัธะเคมี (พนัธะโลหะ) ให้นกัเรียนศึกษา โดยครูเป็นผูชี้Oแนะ 



 2.  ให้นกัเรียนตอบคาํถามทีAปรากฏภาพบนสืAอการสอน Powerpoint โดยครูให้นกัเรียนแย่งกนัยกมือ

เพืAอตอบคาํถาม นกัเรียนคนใดตอบไดจ้ะไดร้ับโบนสั 

 ขั:นทีA 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ทีAไดร้ับจากใบความรูแ้ละกิจกรรมร่วมกนัตอบ 

(แนวสรุป :" พันธะโลหะ หมายถึง  แรงยึดเหนีKยวทีKทาํให้อะตอมของโลหะ อยู่ด้วยกันในก้อนของ

โลหะ โดยมีการใช้เวเลนต์อิเลก็ตรอนร่วมกันของอะตอมของโลหะ โดยทีKเวเลนต์อิเลก็ตรอนนี4ไม่ได้เป็นของ

อะตอมหนึKงอะตอมใดโดยเฉพาะ แต่จะเป็นของอะตอมทั4งหมด โดยทีKอิเลก็ตรอนจะเคลืKอนทีKไปยังอะตอมนี4บ้าง 

อะตอมโน้นบ้าง ในผลึกของโลหะจึงเป็นการเอาอนุภาคบวกมาเรียงกัน ไว้อย่างมีระเบียบ และมีเวเลนซ์

อิเลก็ตรอนเคลืKอนทีKไปมาได้ทัKวอนภุาคบวกทั4งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่า อนุภาคบวกเหล่านั4นจมอยู่ในทะเล

อิเลก็ตรอน แรงดึงดูดระหว่างอนภุาคบวกกับอิเลก็ตรอนเรียกว่า "พันธะโลหะ" ซึKงมีแรงยดึเหนีKยวระหว่าง

พันธะแขง็แรงมาก) 

 ขั:นทีA 4 ขั:นขยายความรู้ (Expansion Phase) 

1. ครูตัOงคาํถามเพืAอกระตุน้ให้นกัเรียนคิดหาคาํตอบ 

- สมบตัิทางกายภาพของพนัธะโลหะทีAนกัเรียนเคยเรียนมามีอะไรบา้ง (แนวทางตอบ : เป็นของแขง็ นาํ

ไฟฟ้าได้ดี จดุเดือดจดุลอมเหลวสูง) 

 - สมบตัิของโลหะไม่ไดมี้แคน่ัOน มนัยงัมีอีกคือ อะไร (แนวทางตอบ : ค่าพลังงานไอออนไนเซชัน

อันดับทีK 1 ของโลหะมีค่าตํKา อธิบายได้ว่าเนืKองจากอะตอมของโลหะมีแนวโน้มทีKจะตัดอิเลก็ตรอนในระดับ

พลังงานสุดท้ายออกอยู่แล้ว เพืKอให้มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนครบออกเตต ดังนั4น การทีKจะดึงอิเลก็ตรอนออกจาก

อะตอมของโลหะจึงดึงออกได้ง่าย ใช้พลังงานตํKา) 

- นกัเรียนคดิว่าเหตุใดพนัธะโลหะจึงไม่สามารถเขียนสูตรสารประกอบได ้(แนวทางตอบ : คือ โลหะไม่

มีสูตรโมเลกุล มีแต่สูตรอย่างง่าย ทั4งนี 4เพราะอะตอมของโลหะไม่ได้อยู่เป็นอะตอมเดียว แต่ยึดเหนีKยวกันด้วย

พันธะโลหะแบบต่อเนืKองกันไป จึงไม่มีสูตรโมเลกุล) 

 

 

ขั:นทีA 5 ขั:นประเมินผล (Evaluation Phase) 

1. นกัเรียนสรุปสิAงทีAเรียนรู้เกีAยวกบัพนัธะโลหะในใบกิจกรรม 

2. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ทีAไดไ้ปใชใ้นการเรียนพนัธะเคมี เรืAอง พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต ์

3. ให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดในหนงัสือประกอบการเรียน 

สืAอ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ทีA 10 เรืAอง พนัธะเคมี (พนัธะโลหะ) 

2. สืAอ Powerpoint เรืAอง พนัธะเคมี (พนัธะโลหะ) 



3. หนงัสือประกอบการสอนวิชาเคมี ม.4 อาจารยช์ลธิชา  เก็นซ์ 

4. กระดานดาํ 

5. หนงัสือเคมีทบวง เล่ม 1 

6.  http://satitcom.swu.ac.th/ ของวิชาเคมี ม.4 

7.  http://techno.obec.go.th/content/PuntaKeme/index.htm 

8.  http://www.krumontree.com/science/bond/ 

9.  http://members.tripod.com/chem_atom_yothin/iron.htm 

10. http://www.kr.ac.th/tech/detchm48/b06.html 

 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เครืAองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระสําคัญ 

 

๑. ใบความรู้ทีA ๙ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. คาํถาม 

๓. ใบงานทีA ๙ 

 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 

๗๐% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหัดทีA ๙ ใบงานทีA ๙ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลกัษณะทีAพึง

ประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่รู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

 

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัOงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัOงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 

ขึOนไป 

 

 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

 

 



ปัญหาและอปุสรรค 

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

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

บันทกึการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

 


