
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ๗ 
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนท่ี    ๑   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  โครงสร้างอะตอม       
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๗ เร่ือง แนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองอะตอม 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 ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย และส่วนประกอบของอะตอม 
2. สามารถอธิบายวิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชส้ร้างแบบจ าลองอะตอม 
3. สามารถอภิปรายเหตุผลท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาแบบจ าลองได้ 
4. สามารถอธิบายการศึกษาท่ีท าให้คน้พบอิเลก็ตรอน โปรตอน และนิวตรอน 
5.  สามารถอธิบายความแตกต่างของแบบจ าลองอะตอม  

 
 
 



สาระส าคัญ 

ผงัความคดิ เร่ือง โครงสร้างอะตอม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

แบบจ าลองโครงสร้างอะตอม 

1. แบบจ าลองอะตอมของดอลตนั 
2. แบบจ าลองอะตอมของทอมสนั 
3. แบบจ าลองอะตอมของ

รัทเทอร์ฟอร์ด 
4. แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 
5. แบบจ าลองอะตอมกลุ่มหมอก 

 

โครงสร้างอะตอม 

 

• ความหมายของอะตอม 
• องคป์ระกอบของอะตอม 
• ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง 
ของอะตอม 

อะตอม 

 



สาระการเรียนรู้  
 1. แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเสนอแบบจ าลองเป็นคนแรก คือ จอห์น ดอลตนั (Jhon Dalton) โดยเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัอะตอมไวใ้นปี พ.ศ. 2346 ซ่ึงมีขอ้ความท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. สารแต่ละชนิดประกอบดว้ยอนุภาคเลก็ ๆ เรียกว่าอะตอม ซ่ึงแบ่งแยกไม่ได้ 
2. อะตอมจะท าให้เกิดใหม่หรือสูญหายไปไม่ได ้

3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัมีสมบติัเหมือนกนัและแตกต่างจากอะตอมของธาตุอ่ืน 

4. สารประกอบเกิดจากการรวมตวักนัของอะตอมของธาตุต่างชนิดกนัดว้ยอตัราส่วนของจ านวน
อะตอมคงท่ีเป็นเลขลงตวันอ้ย ๆ 

5. โมเลกลุของสารประกอบชนิดเดียวกนัยอ่ยมีสมบติัเหมือนกนั และ แตกต่างจากโมเลกลุของ
สารประกอบอ่ืน ๆ 

 
 
 

จากทฤษฎีอะตอมของดาลตนั แบบจ าลองอะตอมมีลกัษณะดงัรูป 

   

รูปแบบจ าลองของดอลตัน 

2.  แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  
จากแบบจ าลองอะตอมของดอลตนั ไดมี้การน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง และท าให้มีการทดลองใหม่ ๆ 

เกิดข้ึนมากมาย เช่น ปรากฎการณ์ในหลอดรังสีแคโทด เราทราบว่าของแขง็และของเหลวส่วนมากน าไฟฟ้าได ้
เช่นเหลก็ ทองแดง สารละลายโซเดียมคลอไรด ์แต่ในสภาวะความดนัปกติแกส๊จะไม่น าไฟฟ้า แต่กย็งัพบว่าใน
บางโอกาสแกส๊สามารถน าไฟฟ้าได ้เช่น การเกิดฟ้าแลบ ฟ้าผา่ เป็นตน้ 

1. วิลเลียม ครูกส์ (William Crookes) ไดส้ร้างหลอดรังสีแคโทดข้ึนมาโดยใชแ้ผน่โลหะ 2 แผน่ เป็น
ขั้วไฟฟ้า  หลงัจากต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองเขา้กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยให้ขั้วไฟฟ้าท่ีต่อกบัขั้วลบของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าเป็นขั้วลบเรียก แคโทด และขั้วบวกต่อกบัขั้วบวกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเรียกว่า แอโนด จากการทดสอบ
พบว่า 



- เม่ือใชค้วามต่างศกัยร์ะหว่างขั้วไฟฟ้านอ้ย ๆ จะพบว่ามีการน าไฟฟ้านอ้ยมาก 

- เม่ือสูบเอากา๊ซในหลอดรังสีออกจนเกือบหมดและใชค้วามต่างศกัยร์ะหว่างขั้วประมาณ 10,000 โวลต ์
จะพบว่ามีการน าไฟฟ้าไดดี้ยิง่ข้ึน และมีแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากแคโทด จึงไดเ้รียกหลอดชนิดน้ีว่า “หลอดรังสี
แคโทด” 
      

 
                                                                                  รูปหลอดรังสีแคโทด 
 

  2. เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน (Sir Loseph John Thomson) ไดท้ าการทดลองเก่ียวกบัการน าไฟฟ้าของ
กา๊ซในหลอดรังสีแคโทดและ นอกจากน้ียงัมีนกัวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี เช่น ยจีูน โกลดส์ไตน ์
(Eugene Goldstein) และวิลเฮลม์ วีน (Wilhelm Wein) ซ่ึงไดท้ าการทดลองเก่ียวหลอดรังสีแคโทด 

โดยทอมสนั ได ้ดดัแปลงลกัษณะของหลอดรังสีแคโทดจากเดิมเลก็นอ้ย โดยการเติมฉากเรืองแสงไวใ้น
หลอดรังสีแคโทด ดงัในรูป และทอมสนัไดน้ าผลการทดลองในลกัษณะต่าง ๆ มาสรุปเก่ียวกบัแบบจ าลอง
อะตอม โดยท าเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 

 
รูปหลอดรังสีแคโทดท่ีดัดแปลงแล้ว 
 

1. บรรจุกา๊ซชนิดหน่ึงในหลอดรังสีแคโทดท่ีภายในมีขั้วไฟฟ้าแอโนด และแคโทดต่ออยูก่บัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ศกัยสู์ง ท่ีขั้วแอโนดเจาะรูเลก็ ๆ ตรงกลาง และปลายดา้นหน่ึงของหลอดรังสีมีฉากเรือง
แสง ท าดว้ย ZnS2 วางไว ้น าหลอดรังสีน้ีต่อเขา้กบัเคร่ืองสูบสูญญากาศ 

ในตอนแรกความดนัในหลอดแกว้มีมาก จะยงัไม่เห็นการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีฉากเรืองแสง แมว้่าจะใช้
ศกัยไ์ฟฟ้าสูง ๆ แต่เม่ือลดความดนัในหลอดแกว้ให้ต ่าลงมาก ๆ จนเกือบเป็นสุญญากาศ จะพบว่ามีจุดเรืองแสง 
หรือมีจุดสว่างบนฉากเรืองแสง ก. เน่ืองจาก ZnS2 มีสมบติัพิเศษคือ ถา้อนุภาคมีประจุมากระทบจะท าให้เกิดการ
เรืองแสงข้ึน ดงันั้นจากผลการทดลองท าให้ ทอมสนัตั้งสมมติฐานว่า 



จะตอ้งมีรังสีชนิดหน่ึงซ่ึงมีประจุไฟฟ้าพุ่งเป็นเส้นตรงจากขั้วแคโทดมายงัฉากเรืองแสง ก. ซ่ึงทอมสนั
ยงัไม่ทราบว่ารังสีท่ีพุ่งออกมานั้นมีประจุเป็นอยา่งไร แต่ทอมสนัไดค้าดว่าอะตอมคงจะไม่ใช่เป็นทรงกลมตนัดงั
แบบจ าลองของดอลตนัแน่ แต่จะตอ้งมีอนุภาคเลก็ ๆ ท่ีมีประจุเป็นองคป์ระกอบดว้ย 

การทดลองเพ่ือทดสอบอนุภาคท่ีเกิดขึ้น  
ในการทดสอบว่าประจุไฟฟ้าท่ีมากระทบฉากเรืองแสง ก. เป็นประจุบวกหรือลบ ทอมสนัจึงไดท้ดลอง

ต่อไปโดยใชส้นามไฟฟ้าเขา้ช่วย โดยยดึหลกัท่ีว่า อนุภาคท่ีมีประจุจะตอ้งเกิดการเบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้า 

 ถา้อนุภาคนั้นมีประจุบวกจะเบ่ียงเบนเขา้หาขั้วลบของสนามไฟฟ้า และถา้มีประจุลบจะเบ่ียงเบนเขา้หา
ขั้วบวก ทั้งน้ีศึกษาการเบ่ียงเบนไดจ้ากฉากเรืองแสง 

ดงันั้นเม่ือเพิ่มขั้วไฟฟ้าเขา้ไป 2 ขั้ว โดยให้ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง มีสนามไฟฟ้าตั้งฉากกบัทิศทางของรังสีดงัรูป 
 

 
                                                             รูปการทดลองเพ่ือทดสอบอนุภาค 

 

จากการทดลองพบว่า 

- จุดสว่างบนฉากเรืองแสง ก. เบนไปจากต าแหน่งเดิม คือ เบ่ียงเบนข้ึนสู่ดา้นบน ซ่ึงถา้ลากเส้นจาก
ขั้วไฟฟ้าจะเห็นว่ารังสีนั้นเบ่ียงเบนเขา้หาขั้วบวกของสนามไฟฟ้า  

แสดงว่ารังสีจะตอ้งประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมีประจุลบ เน่ืองจากรังสีน้ีเคล่ือนท่ีออกมาจากขั้วแคโทดซ่ึง
เป็นขั้วลบ จึงเรียกรังสีน้ีว่า รังสีแคโทด และเรียกหลอดแกว้ท่ีใชใ้นการทดลองว่า หลอดรังสีแคโทด 

 ทอมสนั  ทดลองเปล่ียนสภาวะในการทดลองทั้งชนิดของแก๊สและโลหะท่ีใชเ้ป็นขั้วไฟฟ้า  กพ็บว่า
ไดผ้ลเหมือนเดิม  จึงเรียกอนุภาคในล าแสงรังสีแคโทดว่า อิเลก็ตรอน ทอมสนัไดท้ าการทดลองหาค่าประจุต่อ
มวล (e/m) ของอิเลก็ตรอน ไดค่้าคงท่ีคือ  

      
                                                     e/m = 1.759 x 108 คูลอมบ์ /กรัม 
 

การหาค่าประจุของอิเล็กตรอน 

3. โรเบิร์ต แอนดรูส์ มิลลิแกน (Robert Andrews Millikan) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาไดท้ าการทดลอง
หาค่าประจุของอิเล็กตรอน โดยใชก้ารทดลองท่ีเรียกว่า “Oil drop experiment”  

เคร่ืองมือประกอบดว้ย 



- ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว ต่ออยูก่บัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
- ขั้วไฟฟ้าบนเป็นขั้วบวก และขั้วไฟฟ้าดา้นล่างเป็นขั้วลบ  
- ขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ใส่ไวใ้นกล่องซ่ึงมีอากาศอยูภ่ายใน 

เม่ือพ่นหยดน ้ามนัเม็ดเลก็ ๆ เขา้ไประหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เน่ืองจากน ้ามนัแต่ละหยดมีมวล ดงันั้นจึง
ถูกแรงดึงดูดของโลกท าให้ตกลงมาสู่ดา้นล่าง ในขณะท่ีเม็ดน ้ามนัยงัไม่มีประจุไฟฟ้า การท่ีจะบงัคบัให้เคล่ือนท่ี
ข้ึนลงจึงยงัท าไม่ได ้ดงันั้นในตอนแรกจึงตอ้งเติมประจุลงบนหยดน ้ามนัก่อนโดยการฉายรังสีเอก็ซ์ ( X-Ray) เขา้
ไป รังสีเอก็ซ์จะไปชนกบัอากาศภายในกล่อง ท าให้อะตอมของอากาศเกิดการแตกตวั 

 
                                   X-rays → A (g) → A+ (g) + e- 

 
 

รูปการทดลองหยดน า้มันของมิลลแิกน 
 

อนุภาคบวกและอิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนจะไปเกาะท่ีหยดน ้ามนั ท าให้หยดน ้ามนัเกิดประจุ เม่ือหยดน ้ามนัมี
ประจุในขณะท่ีก าลงัเคล่ือนท่ีลงมาดว้ยแรงดึงดูดของโลก ถา้ใส่สนามไฟฟ้าเขา้ไปในระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง 
ขั้วไฟฟ้าบวกขา้งบนจะดึงดูดกบัหยดน ้ามนัท่ีมีอิเลก็ตรอนเกาะอยู ่ส่วนขั้วไฟฟ้าลบขา้งล่างจะดึงดูดกบัอนุภาค
บวกท าให้หยดน ้ามนัท่ีมีอนุภาคบวกเคล่ือนท่ีลงไดเ้ร็วข้ึน  

ดงันั้นในขณะท่ีใส่สนามแม่เหลก็เขา้ไป หยดน ้ามนัท่ีมีอิเลก็ตรอนเกาะอยูจ่ะมีประจุเป็นลบ และถูก
ดึงดูดให้ลอยข้ึนไปหาขั้วบวก ดงันั้นในตอนแรกหยดน ้ามนัเหล่าน้ีจะเคล่ือนท่ีลงไดช้า้ และเม่ือเพิ่มศกัยไ์ฟฟ้า
ระหว่างขั้วให้มากข้ึน จนกระทัง่แรงดึงดูดเน่ืองจากขั้วไฟฟ้ากบัอิเลก็ตรอนบนหยดน ้ามนัเท่ากบัแรงเน่ืองจาก
แรงดึงดูดของโลก หยดน ้ามนัเหล่านั้นจะลอยน่ิง ซ่ึงสามารถน ามาค านวณค่าของประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนแต่
ละตวัได ้

จากการทดลองทอมสัน 
           ประจุต่อมวลของอิเลก็ตรอน ( e/m)      =   1.76 x 10    คูลอมบ/์กรัม 
จากการทดลองของมิลลิแกน 
           ประจุของอิเลก็ตรอน  (e )                     =    1.6 x 10    คูลอมบ์ 

         ดงันั้น      มวลของอิเลก็ตรอน (m )                      =   9.1 x 10 - 28   กรัม (1 อิเลก็ตรอน) 
การค้นพบโปรตอน 



เน่ืองจากอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า และการท่ีพบว่าอะตอมของธาตุทุกชนิดจะตอ้งประกอบดว้ย
อิเลก็ตรอนซ่ึงมีประจุลบ ท าให้นกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่า องคป์ระกอบอีกส่วนหน่ึงของอะตอมจะตอ้งมีอนุภาคท่ีมี
ประจุบวกอยูด่ว้ย 

4. ออยเกน โกลด์สไตน์ (Eugen Goldstein) นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั ไดท้ าการทดลองเก่ียวกบั
หลอดรังสีแคโทด ดงัรูป 

 
                                                       รูปหลอดรัวสีแคโทดกับอนุภาคบวก 
              
โกลดส์ไตนไ์ดเ้ล่ือนขั้วแคโทดและแอโนดมาไวเ้กือบตรงกลาง แลว้เพิ่มฉากเรืองแสง ข. ท่ีปลายอีกดา้น

หน่ึงของหลอดแกว้  โดยคิดว่าการท่ีอนุภาคท่ีมีประจุลบสามารถเคล่ือนท่ีผา่นขั้วแอโนดไปท่ีฉากเรืองแสง ก. 
ได ้อนุภาคท่ีมีประจุบวกกค็วรจะเคล่ือนท่ีผา่นแคโทดไปท่ีฉากเรืองแสง ข. ไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงเจาะรูตรง
กลางของขั้วแอโนดและแคโทดไว ้จากการทดลองเม่ือผา่นกระแสไฟฟ้า ปรากฏว่า 

- มีจุดสว่างเกิดข้ึนทั้งบนฉากเรืองแสง ก. และ ข. 
โกลดส์ไตนอ์ธิบายว่าจุดสว่างท่ีเกิดบนฉากเรืองแสง ข. จะตอ้งเกิดจากรังสีท่ีประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมี

ประจุไฟฟ้าบวกเคล่ือนท่ีผา่นรูตรงกลางของแคโทดไปยงัฉากเรืองแสง แต่ยงัไม่ทราบว่ารังสีท่ีมีประจุไฟฟ้าบวก
น้ีเกิดจากอะตอมของก๊าซหรือเกิดจากอะตอมของขั้วไฟฟ้า และมีลกัษณะเหมือนกนัหรือไม่ 
จากการทดลองหลายคร้ัง ๆ 

- โดยการเปล่ียนชนิดของกา๊ซในหลอดแกว้ ปรากฏว่าอนุภาคท่ีมีประจุบวกเหล่าน้ีมี อตัราส่วนของ
ประจุต่อมวลไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัชนิดของก๊าซท่ีใช ้

- เม่ือทดลองโดย เปล่ียนโลหะท่ีใชท้ าขั้วไฟฟ้าหลาย ๆ ชนิด แต่ใชก้า๊ซในหลอด แกว้ชนิดเดียวกนั 
ปรากฏว่าผลการทดลองได ้อตัราส่วนของประจุต่อมวลเท่ากนั แสดงว่าอนุภาคบวกในหลอดรังสีแคโทดเกิดจาก
กา๊ซ ไม่ไดเ้กิดจากขั้วไฟฟ้า 

ต่อมาโกลดส์ไตนไ์ดพ้บว่าถา้ท าการทดลองโดยใชก้า๊ซไฮโดรเจน จะไดอ้นุภาคบวกท่ีมีจ านวนประจุ
เท่ากบัประจุของอิเลก็ตรอน และเรียกอนุภาคบวกท่ีเกิดจากกา๊ซไฮโดรเจนว่า “โปรตอน” อะตอมของกา๊ซ
ไฮโดรเจนจะมี 1 โปรตอน และอะตอมของธาตุอ่ืน ๆ อนุภาคบวกจะมีมากกว่า 1 โปรตอน แต่จ านวนโปรตอน
และอิเลก็ตรอนเท่ากนั 

จากผลการทดลองของทอมสนั โกลดส์ไตน ์ท าให้ทอมสนัไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอะตอมมากข้ึนเขาจึงเสนอ
แบบจ าลองอะตอมว่า 



 
แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 

     “อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม ประกอบดว้ยอนุภาคโปรตอนท่ีมีประจุบวกและอนุภาคอิเลก็ตรอน
ซ่ึงมีประจุลบกระจายอยูท่ ัว่ไปอยา่งสม ่าเสมอในอะตอม อะตอมในสภาพท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจ านวนประจุ
บวกเท่ากบัประจุลบ” 

 

3. การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
รัทเทอร์ฟอร์ด ไดท้ าการทดลอง โดยการยงิอนุภาคแอลฟาไปยงัแผน่ทองค าบาง ๆ ซ่ึงมีฉากกั้นท่ีเคลือบ

ดว้ยสารเรืองแสง ZnS2 ดงัรูป 

 
                                                       รูปการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ผลการทดลอง 

- ส่วนใหญ่จะเดินทางเป็นเส้นตรง แสดงไดว้่าภายในอะตอมจะตอ้งมีท่ีว่างมากมาย 
- ส่วนนอ้ยจะมีการเบ่ียงเบนทิศทาง แสดงว่าภายในตอ้งมีอนุภาคท่ีเป็นบวกอยูแ่ต่มีขนาดเลก็นิดเดียว 
- นาน ๆ ครั้ งจะมีการสะทอ้นกลบัอยา่งแรง แสดงว่าตอ้งมีอนุภาคท่ีมีมวลมากแต่มีขนาดเลก็รวมกนัเป็น

กลุ่มอยูภ่ายในอะตอม 
จากการทดลองซ่ึงรัทเทอร์ฟอร์ดท าเพื่อยนืยนัแบบจ าลองอะตอมของทอมสนัท่ีว่า "โปรตอนและ

อิเลก็ตรอนกระจายทัว่อะตอม" ซ่ึงเขาตั้งสมมติฐานว่า ถา้แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน ถูกตอ้ง อนุภาคแอลฟา
ควรจะมีการสะทอ้นกลบัในเปอร์เซ็นตท่ี์สูงมาก แต่เม่ือเขาไดท้ าการทดลอง และผลการทดลองออกมาขดัแยง้
กบัแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน เขาจึงไดส้ร้างแบบจ าลองอะตอมใหม่ 

“ อะตอมประกอบดว้ยนิวเคลียสท่ีมีโปรตอนรวมกนัอยูต่รงกลางนิวเคลียส มีขนาดเลก็แต่มีมวลมากและ
มีประจุบวก ส่วนอิเลก็ตรอนซ่ึงมีประจุลบ     และมีมวลนอ้ยมากจึงอยูร่อบนิวเคลียสเป็นบริเวณกวา้ง ”  ดงัรูป      

 



                                          รูปแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
 

3.1 การค้นพบนิวตรอน โดย เซอร์เจมส์ แซดวิก 
 โดยการทดลองการยงิอนุภาคแอลฟาไปยงัธาตุต่าง ๆ และสามารถทดสอบไดว้่า มีอนุภาคชนิดหน่ึงท่ีมี
มวลมากกว่ามวลโปรตอนรวม และมีอนุภาคเป็นกลางทางไฟฟ้าอยูร่วมกบัโปรตอนในนิวเคลียสจึงเรียกอนุภาค
น้ีว่า  นิวตรอน ( Neutron) เพราะฉะนั้นรูปแบบของอะตอมคือ 

 
รูปแบบจ าลองท่ีมีนิวตรอน 

 

ดงันั้น  อนุภาคมูลฐานของอะตอมประกอบดว้ย 
1.  อิเลก็ตรอน ประจุลบ 
2. โปรตอน ประจุบวก 
3.  นิวตรอน เป็นกลางทางไฟฟ้า 

4.  แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 
นีล โบร์ ไดน้ าเร่ืองของสเปกตรัมมาอธิบายการจดัเรียงตวัของอิเลก็ตรอนในอะตอม 
สเปกตรัม คือ ผลท่ีเกิดจากการคายพลงังานของอิเลก็ตรอน เม่ืออิเลก็ตรอนไดร้ับพลงังานเขา้ไปแลว้  

อิเลก็ตรอนจะถูกกระตุน้จากสภาวะพื้น (ground state) ไปอยูอี่กระดบัพลงังานหน่ึงซ่ึงท าให้อิเลก็ตรอนอยู่ใน
สภาวะกระตุน้ (excited state) และไม่เสถียร จึงตอ้งคายพลงังานออกมาเพื่อให้อยูใ่นภาวะเสถียรอีกครั้ ง และ
พลงังานท่ีคายออกมานั้นเป็นพลงังานรูปของพลงังานแสง 

 
รูปการเกิดสเปกตรัม 

 

แสงขาว คือ แสงท่ีมีความยาวคล่ืนท่ีประสาทตาของมนุษยส์ามารถมองเห็นได ้(visible light)    
             สเปกตรัมของแสงขาว คือ แสงสีต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยา่งต่อเน่ือง เม่ือผา่นแสงขาวไปยงัปริซึมแลว้ จะเกิด
การหกัเหตามความยาวคล่ืนของแสง 

-   นอ้ย หกัเหไดดี้ มีพลงังานมาก ความถี่สูง (f) 



-   มาก หกัเหไม่ดี มีพลงังานต ่า ความถี่ต ่า (f) 
ตารางแสดงความยาวคล่ืนของแสงสีต่าง ๆ ในแถบสเปกตรัมของแสงขาว 
 

ชนิดของแสง ความยาวคล่ืน พลังงาน 
ม่วง 

น ้าเงิน-คราม 
เขียว 
เหลือง 

ส้ม (แสด) 
แดง 

400-420 
420-490 
490-580 
580-590 
590-650 
650-700 

สูง 
 
 
 
 
ต ่า 

  

สูตรการค านวณพลังงานของแสง 
 ในปี ค.ศ. 1900 มกัซ์ พลงัค ์นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนัไดศ้กึษาพลงังานของคล่ืนแม่หลก็ไฟฟ้าสรุป
ไดว้่า พลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความถ่ีของคล่ืนนั้น เขียนความสมัพนัธไ์ด้ 
  
 

ให้    E เป็นพลงังาน มีหน่วยเป็นจูล (J) 
                      υ คือ ความถี่ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นเฮิร์ต (Hz) หรือรอบต่อวินาที 
                      h คือ  ค่าคงท่ีของพลงัค ์ มีค่า  6.625 x 10-34  จูลต่อวินาที (J-1) 

เน่ืองจากความเร็วของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสมัพนัธก์บัความถ่ีและความยาวคล่ืนดงัน้ี 
c = λ υ 

 ให้   c คือความเร็วของคล่ืน = 2.997 x 108  m/s 
                      υ คือความถี่ของคล่ืน (Hz) 
                      λ คือความยาวคล่ืน (m) หรือ (nm) 

                                         ดังน้ัน                
  
เส้นสเปกตรัมและการแปลความหมาย 
 สารประกอบของธาตุท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง  เม่ือเผาแลว้จะให้สีของเปลวไฟ  น าปริซึมมาแลว้ให้แสง
สีของเปลวไฟนั้นผา่นจะเกิดเส้นสเปกตรัม 

λ 
c h 

E  =  

E = h υ 



 ในการทดลองเราใชเ้กรตติง  เพราะ  หากเราสงัเกตเปลวไฟดว้ยตาเปล่าอาจมองเห็นเป็นเพียงแค่สีเดียว  
เพราะสายตาของคนเราไม่สามารถแยกความแตกต่างได ้ แต่เม่ือใชเ้กรตติงส่องดูเห็นเส้นสเปกตรัมของแต่ละ
ธาตุว่ามีลกัษณะเเต่ละเส้นไม่เหมือนกนั 
สรุปการเกิดสเปกตรัม 

1.  การตรวจสอบหาสเปกตรัม (ตอ้งมีกรให้พลงังานแก่อะตอม เพื่อให้อิเลก็ตรอนไดร้ับการกระตุน้ 
- ถา้เป็นสารประกอบ ท าโดยการน ามาเผา 
- ถา้เป็นกา๊ซ ท าโดยน ากา๊ซมาบรรจุในหลอดแกว้แลว้ปรับความดนัให้ต ่า แลว้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทน
การเผา 
2. สีเปลวไฟ หรือสีสเปกตรัม เกิดจากสาเหตุเดียวกนั ขอ้แตกต่าง คือ 

-  สีเปลวไฟ เป็นสีท่ีมองจากตาเปล่าจะเห็นเป็นสีเดียว ซ่ึงเป็นสีท่ีเด่นชดัท่ีสุด 
-  สีสเปกตรัม เป็นสีท่ีใชเ้คร่ืองมือสเปกโทรสโคปส่องดูเปลวไฟ จะเห็นเป็นสีสเปกตรัมหลาย

เส้น และความเขม้ของสีมากท่ีสุด จะเป็นสีเดียวกนักบัสีเปลวไฟ 
 3.  สีของเปลวไฟหรือสีของสเปกตรัม เป็นสีท่ีเกิดจากส่วนท่ีเป็นไอออนของโลหะ หรือไอออนบวก
นั้นเอง  ดงัเช่น  Li+ สีแดง Na+ สีเหลือง K+ สีม่วง Ca+ สีแดงอิฐ Ba+ สีเขียวอมเหลือง และ Cu+ สีเขียว 
 4. สีเปลวไฟหรือสีสเปกตรัม เกิดจากการเปล่ียนระดบัพลงังาน ส่วนสีของสารข้ึนอยูก่บัธาตุหรือ
ไอออนของธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบในธาตุนั้น ๆ  
 5.  ธาตุแต่ละธาตุมีเส้นสเปกตรัมมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่ซ ้ ากนั 

สรุปทฤษฎีอะตอมของโบร์ โบร์ไดส้ร้างแบบจ าลองอะตอมข้ึนใหม่ว่า อิเลก็ตรอนอยูร่อบ ๆ นิวเคลียส
มีการจดัเรียงตวัเป็วงคลา้ยวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย  ์

1.  อิเลก็ตรอนจะอยูเ่ป็นชั้น ๆ แต่ละเรียกว ่“ระดบัพลงังาน” 
2.  แต่ละระดบัพลงังานจะมีอิเลก็ตรอนบรรจุได ้ตามจ านวน 2n2 
3.  อิเลก็ตรอนอยูร่ะดบัพลงังานนอกสุด เรียกว่า เวนเลนซ์อิเลก็ตรอน (Velence Electron) จะเป็น

อิเลก็ตรอนท่ีเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ได ้
4.  อิเลก็ตรอนท่ีอยูใ่นระดบัพลงังานวงในท่ีใกลนิ้วเคลียสมากท่ีสุดจะเสถียรมาก เพราะประจุบวกจาก

นิวเคลียสดึงดูดไวอ้ยา่งดี ส่วนอิเลก็ตรอนระดบัพลงังานนอกสุดไม่เสถียร เพราะนิวเคลียสส่งแรงไปดึงดูดได้
นอ้ยมาก อิเลก็ตรอนพวกน้ีจึงมีพลงังานสูงหลุดออกจากอะตอมไดง่้าย 

5.  ระดบัพลงังานวงในจะอยูห่่างกนัมาก ส่วนระดบัพลงังานวงนอกจะอยูชิ่ดกนัมาก 
6.  การเปล่ียนระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอน ไม่จ ากดัตอ้งเปล่ียนในระดบัถดัไป อาจเปล่ียนขา้มระดบั

พลงังานกไ็ดแ้ต่แบบจ าลองอะตอมของโบร์ไม่สามารถอธิบายการจดัเรียงตวัของอิเลก็ตรอนท่ีมีจ านวนมาก ๆ 
ได ้จึงมีทฤษฎีอะตอมใหม่ท่ีเป็นท่ียอมท่ีรบัในปัจจุบนั 

 
 

n=1 
n=2 

n=3 



 
 

 
รูปแบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

 

5. ทฤษฎีอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
 1.  อะตอมประกอบดว้ยกลุ่มหมอกของอิเลก็ตรอนรอบนิวเคลียส บริเวณท่ีมีหมอกทึบ แสดงว่ามี
โอกาสพบอิเลก็ตรอนไดม้ากกว่าบริเวณท่ีมีหมอกจาง 

2.  อิเลก็ตรอนไม่เคล่ือนท่ีเป็นวงกลม แต่เคล่ือนท่ีรอบ ๆ นิวเคลียสเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
3.  ไม่สามารถบอกต าแหน่งท่ีแน่นอนของอิเลก็ตรอนไดเ้น่ืองจากอิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีรวดเร็วรอบ ๆ ทั้งอะตอม 

จากทฤษฎีอะตอมของกลุ่มหมอก แบบจ าลองอะตอมมีลกัษณะดงัรูป 
 

 
 

รูปแบบจ าลองอะตอมกลุ่มหมอก 
ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนวาดรูปแบบจ าลองอะตอมของแต่ละสมยัได้ 
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 าเขา้สู่การเรียนการสอนโดยกล่าวค าทกัทายนกัเรียน “วนัน้ีเราจะมาเรียนบทท่ี 2 เร่ืองโครงสร้าง
อะตอมในหวัขอ้เร่ือง แนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม” 

- จากนั้นครูตั้งค าถาม ถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนรู้มั้ยเอ่ย สารอะไรเลก็ท่ีสุดในโลกน้ี” จากนั้นให้นกัเรียน
ช่วยกนัตอบ และพยายามช้ีแนวทางว่ามนัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเราก าลงัเรียน (ครูเฉลย....อะตอม) 

- จากนั้นถามนกัเรียนต่อว่า แลว้นกัเรียนคิดว่าอะตอมท่ีมีขนาดเลก็น้ี เราจะสามารถมองเห็นมนัดว้ยตา
เปล่าหรือไม่ (เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงจิตนาการ)...(ครูเฉลย..เราไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่า เน่ืองจากมนัมีขนาดเลก็มาก) 

 -หลงัจากเฉลยค าถามแลว้ ครูอธิบายค าตอบอีกครั้ งโดยอา้งอิงขอ้มูลจาก ความเช่ือของนกัปราชญช์าว
กรีก ดิโมคริตุส “เช่ือว่าส่ิงของต่างๆ ประกอบด้วยอนุภาคท่ีมีขนาดเลก็มาก และถ้าแบ่งอนุภาคให้มีขนาดเล็กลง
เร่ือย ๆ จนไม่สามารถแบ่งต่อไปได้อีกกจ็ะได้อนุภาคท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด เรียกว่า อะตอม ซ่ึงไม่สามารถมองเห็น
ด้วยตาเปล่าได้” 

2. ครูเร่ิมน าเขา้สู่บทเรียนโดยการวาดรูปวงกลม และถามนกัเรียนว่า “จากท่ีนกัเรียนเคยเรียนผา่น
มาแลว้ ภาพท่ีครูวาดน่าจะเป็นแบบจ าลองอะตอมของใคร ?” 

แนวการตอบค าถามของนักเรียน : “ดอลตันเพราะเป็นทรงกลมตัน ไม่มีประจุใดๆ” 
- น าเขา้สู่บทเรียนโดยการถามค าถามว่า “นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม มี

ผูท้  าการพฒันาแบบจ าลองอะตอมท่ีคน และมีใครบา้ง” 
3.  เขา้สู่บทเรียนโดยการศึกษาส่ือการสอน Powerpoint เร่ืองแนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม 

พร้อมกบัท่ีครูบรรยายตามไปกบัส่ือการสอน 
ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
 1. ครูให้นกัเรียนดูแบบจ าลองของนกัวิทยาศาสตร์จนครบทั้ง 5 คนคือดอลทนั ทอมสนั รัทเทอร์ฟอร์ด 
นีลส์ โบร์และแบบกลุ่มหมอก จากนั้น 

- ครูแจกใบงาน เร่ือง แนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม 
- ครูให้นกัเรียนคน้หาความรู้จากใบความรู้เร่ือง แนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม จากนั้นให้นกัเรียน

ทุกคนช่วยกนัตอบค าถามว่าแบบจ าลองอะตอมของของนกัวิทยาศาสตร์แต่ละคนนั้นเกิดข้ึนมาจากส่ิงใด และถา้
นกัเรียนเป็นนกัวิทยาศาสตร์นกัเรียนจะใชท้ฤษฎี หรือหลกัการใดมาสร้างแบบจ าลองอะตอม (จากค าถามเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้ความคิด และจินตนาการในการหาค าตอบ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึน้)  



- จากนั้นให้นกัเรียนจบัคู่เพื่อนคู่คิด (จบัคู่ 2 คน) สืบคน้ขอ้มูลการพฒันาแบบจ าลองอะตอมของ
นกัวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบนั ดว้ยการสลบักนัอภิปรายวิธีการสร้างแบบจ าลองและผลสรุปท่ีไดข้อง
นกัวิทยาศาสตร์จนครบทุกคน 

- นกัเรียนเขียนล าดบัขั้นตอนพร้อมกบัวาดรูปแบบจ าลองอะตอมของนกัวิทยาศาสตร์จากอดีตถึง
ปัจจุบนั 
ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยใบงาน พร้อมทั้งร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้น
การหาขอ้มูลเก่ียวกบัอะตอมเพื่อน ามาใชส้ร้างแบบจ าลองอะตอม รวมทั้งอภิปรายว่าแบบจ าลองอะตอมสามารถ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือมีขอ้มูลใหม่ท่ีใชแ้บบจ าลองเดิมอภิปรายไม่ได ้

2. ครูช้ีให้เห็นจุดบกพร่องในการคิดแบบจ าลองอะตอมของนกัวิทยาสตร์แต่ละคน และให้นกัเรียน
ช่วยกนัร่วมอภิปรายถึงความบกพร่องว่าแตกต่างจากแบบจ าลองอะตอมในปัจจุบนัอยา่งไร 

(แนวทางการอภิปราย เช่น แบบจ าลองของดอลตันกล่าวว่า อะตอมมีขนาดเลก็  เป็นทรงกลม  ไม่
สามารถแบ่งแยกได้อีก ท าให้สูญหายหรือเกิดใหม่ไม่ได้ ซ่ึงขดัแย้งกบัแบบจ าลองในปัจจุบัน เน่ืองจากพบว่า
อะตอมประกอบด้วยอนุภาคย่อยๆ และอะตอมของธาตุชนิดเดียวกนักม็ีมวลต่างกนัได้ และอะตอมในปัจจุบันยงั
สามารถท าอะตอมของธาตุชนิดหน่ึงเปลีย่นไปเป็นอะตอมของธาตุอีกชนิดหน่ึงได้ ซ่ึงขดัแย้งกบัทฤษฎีของดอล
ตัน) 
ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนดูและศึกษาเร่ือง แนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม จากส่ือ Powerpoint พร้อม
กบัท่ีครูบรรยายตามไปกบัส่ือการสอน เพื่อให้นกัเรียนเกิดมโนทศันใ์นส่ิงท่ีนกัเรียนไดท้ ากิจกรรมมาแลว้ 

2. ครูให้ความรู้เก่ียวกบัหลอดรังสีแคโทด พร้อมทั้งอธิบายส่วนประกอบและจุดก าเนิดของการเกิด
หลอดรังสีแคโทด ซ่ึงมีความส าคญัต่อการคน้พบอิเลก็ตรอน 

3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองแนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม อีกครั้ ง 
4. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนสอบถามเน้ือหา เร่ือง แบบจ าลองอะตอมขอของนกัวิทยาศาสตร์แต่ละคน 

ว่ามีส่วนไหนท่ีไม่เขา้ใจและให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น 
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) 
 1. ครูมอบหมายให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 7 
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 7 เร่ือง เร่ืองแนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม 
2. ส่ือ Powerpoint เร่ือง แนวคิดในการพฒันาแบบจ าลองอะตอม 
3. หนงัสือประกอบการสอน อาจารยช์ลธิชา  เกน็ซ์ 
4. กระดานด า 



5. http://satitcom.swu.ac.th/ ของวิชาเคมี ม.4 
6. http://www.kr.ac.th/tech/detchm48/atommodel020.html 
7.http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/bangkok/sathit_cu/atomic_structure/index.htm 

 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระส าคัญ 
 

๑. ใบความรู้ท่ี ๗  ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 
๓. ใบงานท่ี๗ 
 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๗  ใบงานท่ี ๗ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 

 
 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

 

 

http://www.kr.ac.th/tech/detchm48/atommodel020.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/bangkok/sathit_cu/atomic_structure/index.htm


วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 
 


