
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ๖ 
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนท่ี    ๑  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  โครงสร้างอะตอม       
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๖ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ เวลา ๒ คาบ 
อาจารย์ผู้สอน    นางชลธิชา  เก็นซ์           
        
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

ตัวช้ีวัด 
 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตั้งค าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอื่น 

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และจ านวนครั้ งของการส ารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่ง

ถูกตอ้งทั้งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

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

สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคล่ือนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวิธีการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 

น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื่อเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซ่ึงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อยา่งระมดัระวงั อนั

จะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

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

ของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของระบบ และส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถอธิบายความแตกต่างของระบบแต่ละประเภท 
3. สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ 
4. สามารถอธิบายเก่ียวกบัความร้อนของการเปลียนสถานะ การหาค่าความร้อนของการเปล่ียนสถานะ 
5. สามารถอธิบายเก่ียวกบัพลงังานของการละลาย 
6. สามารถเขียนสมการเคมี และสามารถระบุประเภทของพลงังานในการเกิดปฏิกิริยา 
7. ท าการทดลอง เขียนจุดประสงคก์ารทดลอง และสรุปผลการทดลอง 

 



สาระส าคัญ 

ผงัความคดิ เร่ือง การเปลีย่นแปลงพลงังานของระบบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

การเปลี่ยนแปลงพลงังานของระบบ 

ประเภทของการเปล่ียนแปลง

พลงังาน 

- คายความร้อน (Endothermic 

change) 

ประเภทของระบบ 

- ระบบเปิด (Open system) 

- ระบบปิด (Closed system) 

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงพลงังาน

ของระบบ 

- การเปลี่ยนสถานะ 

- การละลาย 



สาระการเรียนรู้  
 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ 

พลังงาน คือ ส่ิงท่ีท าให้ส่ิงต่างๆ เคล่ือนท่ีได ้พลงังานสามารถเปล่ียนจากรูปหน่ึงไปเป็นอีกรูปหน่ึงได ้
เช่น  พลงังานแสงเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน ไดแ้ก่ กาตม้น ้า หมอ้
หุงขา้ว เคร่ืองป้ิงขนมปัง 

ระบบ หมายถึง ส่ิงท่ีอยูภ่ายในขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา การก าหนดองคป์ระกอบของระบบข้ึนอยู่กบั
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ซ่ึงตอ้งก าหนดหรือระบุให้ชดัเจน 

ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูน่อกขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา ตวัอยา่งการก าหนดองคป์ระกอบของ
ระบบ เช่น การศึกษาการละลายของน ้าตาลทรายในน ้า ดงัน้ี 

ภาวะของระบบ คือ สมบติัต่างๆ ของสาร กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของสาร เช่น อุณหภูมิ ความดนั 
ปริมาณของสาร 
ประเภทของระบบ 

ระบบเปิด (Open system) หมายถึง ระบบท่ีมีการแลกเปล่ียนพลงังานและมวลกบัส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น 
การตม้น ้าในบีกเกอร์ 

ระบบปิด (Closed system) หมายถึง ระบบท่ีมีการแลกเปล่ียน เฉพาะพลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่มวล
คงท่ี เช่น น ้าในภาชนะท่ีมีฝาปิด 

ระบบโดดเด่ียว ( Lone system) หมายถึง ระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวล และพลงังานให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น น ้าในกระติกน ้าร้อนท่ีมีฉนวนหุ้ม 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบมี 2 ประเภท คือ 

1. การเปล่ียนแปลงประเภทดูดความร้อน (Endothermic change) คือ การเปล่ียนแปลงท่ีระบบดูดความ
ร้อนจากส่ิงแวดลอ้ม ท าให้อุณหภูมิของส่ิงแวดลอ้มลดลง เช่น การละลายของน ้ าแขง็ 

2. การเปล่ียนแปลงประเภทคายความร้อน (Exothermic change) คือ การเปล่ียนแปลงท่ีระบบคาย
พลงังานให้แก่ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจุดเทียนไข 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบ ไม่ว่าจะเป็นประเภทดูดหรือคายความร้อน 
จ าแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 
1. การเปล่ียนสถานะ 

ในการเปล่ียนสถานะของสารจะมีพลงังานเขา้เก่ียวขอ้ง 2 แบบ คือ แบบดูดความร้อนและแบบคายความ
ร้อน เช่น การเปล่ียนสถานะของน ้า 
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ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว หมายถึง ค่าความร้อนท่ีสารใชใ้นการเปล่ียนจากสถานะของแขง็ 

เป็น ของเหลว  
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ หมายถึง ค่าความร้อนท่ีสารใชใ้นการเปล่ียนจากสถานะของเหลว 

เป็น ไอ 
ความจุความร้อน หมายถึง ค่าความร้อนท่ีสารใชใ้นการเปล่ียนอุณหภูมิ 
 
กำรหำค่ำควำมร้อน พิจำรณำได้ 2 วิธีคือ 

กรณีท่ี 1 การค านวณหาค่าปริมาณความร้อนท่ีท าให้สารเปล่ียนสถานะโดยอุณหภูมิคงท่ี ค านวณไดจ้ากสูตร 
 
 

เม่ือ Q คือ ปริมาณความร้อนหรือค่าความร้อนแฝงท่ีใชใ้นการเปล่ียนสถานะ มีหน่วยเป็นแคลอรี 
 M คือ คือมวลของสาร มีหน่วยเป็นกรัม 
 L คือ ความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม 

กรณีท่ี 2 การค านวณหาปริมาณความร้อนโดยท่ีอุณหภูมิเปล่ียนแปลง ค านวณไดจ้ากสูตร 
 
 
เม่ือ Q คือ ปริมาณความร้อนท่ีสารไดร้ับ มีหน่วยเป็นแคลอรี 
 M คือ มวลของสาร มีหน่วยเป็นกรัม 
  s  คือ ความจุความร้อนจ าเพาะ มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัมองศาเซลเซียส 
  t คือ อุณหภูมิของน ้าท่ีเปล่ียนไป มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

2. การละลาย  การละลายของเกลือในน ้า จะมีพลงังานเก่ียวขอ้ง 2 ขั้น คือ 

1) NaCl(s) + พลังงานโครงร่างผลกึ  Na+(g) + Cl-(g) : ดูดพลังงาน  
2) Na+(g) + Cl-(g)  Na+(aq) + Cl-(aq) + พลังงานไฮเดรชัน : คายพลังงาน 

 
 
พลงังานโครงร่างผลึก หมายถึง พลงังานท่ีสารดูดเขา้ไปเพื่อสลายผลึกของแขง็เป็นไอออนในสถานะกา๊ซ  
พลงังานไฮเดรชนั หมายถึง พลงังานท่ีคายออกมาเม่ือไอออนในสถานะก๊าซรวมกบัน ้าเป็นสารละลาย  
สรุป 

เวลา 

Q = mst 

Q = mL 

NaCl(s) + พลงังานโครงร่างผลึก   Na+(aq) + Cl-(aq) + พลงังานไฮเดรชนั  

 



พลงังานโครงร่างผลึก > พลงังานไฮเดรชัน่ : จะเป็นการละลายแบบดูดความร้อน 
พลงังานไฮเดรชนั > พลงังานโครงร่างผลึก : จะเป็นการละลายแบบคายความความร้อน 

แต่ถ้า...! พลงังานโครงร่างผลึก >>> พลงังานไฮเดรชัน่  
คือถา้พลงังานโครงร่างผลึกมากว่าพลงังานไฮเดรชัน่มากๆ สารนั้นจะไม่ละลายน ้า 

3. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
สมการเคมี 
1. สารตั้งตน้ (Reactant) หมายถึง สารท่ีมีอยูเ่ดิมหรือสารท่ีน ามาทดลอง เขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์หรือ

สูตรเคมี ถา้มีมากกว่า 1 สาร ให้ใชเ้คร่ืองหมายบวก (+) คัน่ระหว่างสาร 
2. ลูกศร ( หรือ →) เขียนต่อจากสูตรของสารตั้งตน้ แสดงถึงการเปล่ียนแปลงมี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

→ แสดงการเปล่ียนแปลงไปขา้งหนา้  แสดงการเปล่ียนแปลงยอ้นกลบั 
3. ผลิตภณัฑ ์(Product) เขียนต่อจากลูกศรหรืออยูท่างขวามือของลูกศร เขียนแสดงผลิตภณัฑด์ว้ยสูตร

หรือสญัลกัษณ์ ถา้มีมากกว่า 1 สารใชเ้คร่ืองหมาย + คัน่ระหว่างสาร ดงันั้นสมการจะมีส่วนประกอบดงัน้ี 
สารต้ังต้น → ผลิตภัณฑ์ 

ควรระบุสถานะของสารดว้ยดงัน้ี 
s = ของแขง็ (solid) l = ของเหลว (liquid) g = กา๊ซ (gas) aq = สารละลายท่ีมีน ้าเป็นตวัท าละลาย 
(aqueous) 
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลงังานเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ พลงังานท่ีเก่ียวขอ้งมี 2 แบบ 

1. ปฏิกิริยาดูดความร้อน คือ เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึนระบบมีการดูดพลงังานจากส่ิงแวดลอ้ม 
2. ปฏิกิริยาคายความร้อน คือ เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึนระบบมีการคายพลงังานให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ปฏิกิริยาเคมี ท่ีควรทราบมีดงัน้ี 
1. ปฏิกิริยาระหว่างธาตุโลหะหรืออโลหะกบัก๊าซออกซิเจน เช่น C(s) + O2(g) → CO2(g) 
2. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกะบกรด  เช่น Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 
3. ปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนตกบักรด เช่น 

CaCO3(s) + H2SO4(aq) → CaSO4(aq) + H2O(l) + CO2(g) 
4. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกบัเบส  เช่น 2HCl (aq) + Ca(OH)2(aq) → CaCO3(s) + 2H2O(l) 
 

 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนสมการเคมีได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได้ 



๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสมัพนัธข์อง
อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ 

๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม
ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 

ขั้นตอน (Group Investigation Instructional Model) 
ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 

1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยการพูดถึงการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้าจาก น ้าแขง็ กลายเป็นน ้า และ
กลายเป็นไอน ้ า แลว้ตั้งค าถามว่า น ้าเกิดการเปล่ียนแปลงสถานะไดอ้ยา่งไร มีส่ิงใดท่ีท าให้น ้าเปล่ียนแปลง 

2. ครูให้นกัเรียนดูและศึกษาส่ือการสอน Powerpoint เร่ืองการเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ พร้อม
กบัท่ีครูบรรยายตามไปกบัส่ือการสอน 

3. ครูให้ความหมายของค าว่า พลงังาน ระบบ และส่ิงแวดลอ้ม แลว้ให้นกัเรียนดูภาพการตม้น ้า แลว้ตั้ง
ค าถามว่าในภาพ ระบบมีอะไรบา้ง แลว้ส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง 

4. ครูให้ความหมายของประเภทของระบบว่า มีระบบปิด ระบบเปิด และระบบโดดเด่ียว แลว้ให้
นกัเรียนดูภาพของระบบทั้งสามประเภท  

5. ครูตั้งค าถามต่อไปว่า ระบบแต่ละประเภทมีการเปล่ียนแปลงพลงังานอยา่งไรพร้อมกบัให้ดูภาพการ
ละลายของโซดาไฟ และการหลอมเหลวของน ้า ให้นกัเรียนพิจารณาว่าระบบมีการเปล่ียนแปลงพลงังานอยา่งไร 

6. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปจากภาพ ว่า ระบบมีการเปล่ียนแปลงพลงังานแบบดูดความร้อนและคาย
ความร้อน 

7. จากนั้นน าเขา้สู่ชนิดของการเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ มีดว้ยกนั 3 ชนิด คือ การเปล่ียนสถานะ 
การละลาย และการเกิดปฏิกิริยา 
ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-7 คน  



2. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลอง 3 เร่ือง คือ พลงังานกบัการเปล่ียนสถานะ พลงังานกบัการ
ละลาย และพลงังานกบัการเกิดปฏิกิริยา 
ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม สงัเกตการทดลอง บนัทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนดูและศึกษาเร่ืองชนิดของการเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบจากส่ือ Powerpoint 
พร้อมกบัท่ีครูบรรยายตามไปกบัส่ือการสอน ให้นกัเรียนเกิดมโนทศันใ์นส่ิงท่ีไดท้ าการทดลองไป 

2. ครูให้นกัเรียนดูเร่ืองพลงังานกบัการเปล่ียนสถานะ โดยมีภาพ และกราฟการเปล่ียนสถานะของน ้า
เป็นตวัอยา่ง 

3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเก่ียวกบัพลงังานกบัการเปล่ียนสถานะของน ้า และสอนเร่ืองการหาค่า
ความร้อนของการเปล่ียนสถานะ 

4. ครูให้นกัเรียนดู วีดีโอ การละลายของโซเดียมคลอไรด ์แลว้ช้ีน ามาสู่เร่ืองพลงังานกบัการละลาย ซ่ึง
มี 2 ขั้ตอน คือ พลงังานโครงร่างผลึก และพลงังานไฮเดรชนั 

5. ครูให้นกัเรียนดูภาพ การทดลอง การละลายของสารแต่ละชนิดแลว้ช่วยกนัตอบว่า มีการ
เปล่ียนแปลงพลงังานแบบใด 

6. ครูให้นกัเรียนดู วีดีโอ การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารบางชนิดแลว้ช่วยกนัสรุป ว่ามีการเปล่ียนแปลง
พลงังานอยา่งไร 
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มตอบค าถามทา้ยการทดลอง แลว้ส่งทา้ยชัว่โมง 
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 6 เร่ือง การเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ 
2. ใบกิจกรรม ครั้ งท่ี 2 เร่ือง การเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ 
3. ส่ือ Powerpoint เร่ือง การเปล่ียนแปลงพลงังานของระบบ 
4. อุปกรณ์ และสารเคมี ท่ีใชใ้นการทดลองการทดลอง 
5. กระดานด า 
6. http://school.obec.go.th 

 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 
๑. สาระส าคัญ 
การจ าแนกสารเป็น

๑. ใบความรู้ท่ี ๖ เร่ือง
การจ าแนกสารเป็น

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 



หมวดหมู่ หมวดหมู่ ๓. ใบงานท่ี ๖ 
 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๖
เร่ืองการจ าแนกสารเป็น
หมวดหมู่ 

ใบงานท่ี ๖ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 

 
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 
 


	สมการเคมี

