
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ๙ 

รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ชั:นมัธยมศึกษาปีทีA ๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนทีA    ๑    

หน่วยการเรียนรู้ทีA ๑  โครงสร้างอะตอม       

 แผนการจัดการเรียนรู้ทีA ๙ เรืAอง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  เวลา ๔ 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. นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะและสมบตัิบางประการของธาตุในตารางธาตุปัจจุบนัได ้

2. นกัเรียนสามารถบอกความสัมพนัธ์ของธาตกุบัตาํแหน่งของธาตุในตารางธาตุได ้

3. นกัเรียนสามารถทาํนายตาํแหน่งของธาตุในตารางธาตุจากการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุได ้

4.  นกัเรียนสามารถทาํนายสมบตัิของธาตุในตารางธาตุจากเลขอะตอมของธาตุได ้

5.  นกัเรียนสามารถใหคาํจาํกดัความของขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทร

เนกาติวติี และสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 

6. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลงังานไอออไนเซชนั 

อิเล็กโทรเนกาตวิิตี และสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 



สาระสําคัญ 

ผังความคิด เรืAอง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

ตารางธาตุในปัจจุบนั 

 

ธาตุหมุ่  A 

(หมู่ทีA  1 – 8) 

ธาตุหมุ่  B 

(ธาตุทรานซิชัAน) 

1. ขนาดอะตอม 

2. ขนาดไอออน 

3. พลังงานไอออไนเซชัน 

4. อิเลคโตรเนกาติวิตี 

5. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 



สาระการเรียนรู้  

 นกัวิทยาศาสตร์จดัธาตุเป็นหมู่และเป็นคาบในรูปของตารางธาตุเพืAอให้ง่ายต่อการศึกษาสมบตัิ

ของแต่ละธาตุไดท้ัOงหมด นกัวิทยาศาสตร์จึงหากฎเกณฑใ์นการจดัธาตุทีAมีสมบตัิคลา้ยกนัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั

เพืAอง่ายต่อการศึกษา 

ตารางธาตุแบ่งออกเป็น 8 หมู่  7 คาบ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางธาตุทีAใชอ้ยู่ในปัจจุบนัแบ่งธาตุในแนวตัOงออกเป็น 18 แถว โดยเรียกแถวในแนวตัOงว่า “หมู่” 

ธาตุในแนวตัOงยงัแบ่งเป็นกลุ่มย่อย A กบั B   

กลุ่ม A มี 8 หมู่ คือ IA ถงึ VIIIA ธาตุกลุ่ม A ทั:งหมดเรียกว่ากลุ่ม “ธาตุเรพรีเซนเททีฟ”   

  หมู่  IA  เรียกว่า  โลหะแอลคาไล   

  หมู่  IIA   เรียกว่า  โลหะแอลคาไลน์เอิรท ์ 

  หมู่  VIIA   เรียกว่า  หมู่ธาตุแฮโลเจน  

  หมู่  VIIIA   เรียกว่า  แก๊สเฉืAอยหรือแก๊สมีตระกูล  

กลุ่ม B มี 8 หมู่ คือ IB ถงึ VIIIB จะมี 3 แถว ธาตกุลุ่ม B ทั:งหมดเรียกว่ากลุ่ม “ธาตุทรานซิชัน” 

 ธาตุทีAอยู่ในแนวนอนมี 7 แถว แต่ละแถวจดัเรียงธาตุตามเลขอะตอมทีAเพิAมขึOนตามลาํดบั และเรียกแถว

ในแนวนอนว่า “คาบ” จาํนวนธาตุในแต่ละคาบจะเป็นดงันีO  

 คาบทีA 1  มี  2  ธาตุ คือ H ,  He 

  คาบทีA 2  มี  8  ธาตุ    คือ  ตัOงแต่    Li   ถึง   Ne 

  คาบทีA 3  มี  8  ธาตุ    คือ  ตัOงแต่    Na   ถึง   Ar 

  คาบทีA 4  มี  18  ธาตุ  คือ  ตัOงแต่    K   ถึง   Kr 

  คาบทีA 5  มี  18  ธาตุ  คือ  ตัOงแต่    Rb   ถึง   Xe 

  คาบทีA 6 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 18 ธาตุ คือ Cs ถึง Rn กลุ่มทีAสองมี 14 ธาตุ คือ Ce ถึง Lu 

และเรียกกลุ่มนีOว่า “กลุ่มธาตุแลนทาไนด”์  

  คาบทีA 7 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเริAมจาก Fr เป็นตน้ไปและมีการคน้พบเพิAมขึOนอยู่ตลอดเวลา 

ส่วนกลุ่มหลงัมี 14 ธาตุคือ Th ถึง Lr ซึAงมีชืAอเรียกว่า “กลุ่มธาตุแอกทิไนด”์ 



สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 

 จากการศึกษาการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุ ช่วยให้ทราบว่าตารางธาตุในปัจจุบนัจดัธาตุเป็นหมู่และเป็น

คาบโดยอาศยัสมบตับิางประการทีAคลา้ยกนั สมบตัขิองธาตตุามหมู่และตามคาบซึAงไดแ้ก่ ขนาดอะตอม รัศมี

ไอออน พลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทรเนกาตวิิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน สมบตัิดงักล่าวนีOจะมีแนวโนม้เป็น

อย่างไร ศึกษาไดด้งันีO   

จากการจัดเรียงอเิล็กตรอน สรุปได้ดังนี: 

1. คาบ (Period) และระดบัพลงังานของอิเล็กตรอน (Shell) 

คาบ หมายถึง การจดัธาตุทีAอยู่ในแนวของตารางธาตุ โดยทีAแต่ละธาตุในคาบเดียวกนัจะเรียงกนั  

ตามลาํดบัเลขอะตอม จากซ้ายไปขวา (นอ้ยไปมาก) ซึAงมีทัOงหมด 7 คาบ 

 

   จาํนวนระดบัพลงังาน   =  คาบ 

   

 

 

2. หมู่ (Group) และเวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electrons) 

หมู่ หมายถึง ธาตุทีAอยู่ในแนวตัOงของตารางธาตุ แต่ละคาบจะมี 8 หมู่ A  

เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron) หมายถึง จาํนวนอิเล็กตรอนทีAอยู่ในระดบัพลงังานนอกสุดจะแทนว่าธาตุ

นัOนอยู่ในหมู่ใด (หมู่ A) 

จํานวนเวเลนซ์อเิล็กตรอน   =   หมู่ 

ขนาดอะตอม (รัศมีอะตอม) 

ตามหมู่   ขนาดอะตอมจะโตขึOน  ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (บนลงล่าง)  เพราะระดบัพลงังานเพิAมขึOน 

ตามคาบ  ขนาดจะเล็กลง  ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน  (ซ้ายไปขวา)  เพราะธาตุแต่ละตวัอยู่ในระดบัพลงังาน

เดียวกนั  แต่จาํนวนโปรตอนเพิAมมากขึOน  จึงดึงดดูอิเล็กตรอนให้เล็กลงตามลาํดบั 

ขนาดไอออน  (รัศมีไอออน) 

ไอออนบวกเกิดจากการจ่าย e-    ขนาดจะเล็กลง     และถา้เป็นประจุบวกมากขึOน    ขนาดจะเล็กลงมาก 

ไอออนลบเกิดจากการรับ e-    ขนาดจะใหญข่ึOน     และถา้เป็นประจุลบมากขึOน       ขนาดจะใหญ่ขึOนมาก 

พลังงานไอออไนเซชัน (IE) 

คือพลงังานอย่างนอ้ยทีAสุดทีAใชด้ึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมในภาวะก๊าซ 

* ธาตุทีAมีขนาดเล็ก จะมีค่า IE สูงมาก เพราะอิเล็กตรอนอยูใ่กลนิ้วเคลียส ตอ้งใชพ้ลงังานสูงในการดึงดดู

อิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมได ้

ตามหมู่     ค่า  IE จะตํAาลง ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากบนลงล่าง) 



ตามคาบ    ค่า  IE จะสูงขึOน ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากซ้ายไปขวา) ยกเวน้หมู่ 2 จะสูงกว่าหมู่ 3 และหมู่ 

5 จะสูงกว่าหมู่ 6 เพราะ หมู่ 2 กบัหมู่ 5 จดัเรียงอิเล็กตรอนเสถียรมาก 

อิเลก็โทรเนกาติวิตี  (EN) 

 คือพลงังานในการดึงดูดอิเล็กตรอนในรูปสารประกอบ 

 ธาตุทีAมีขนาดเล็กจะดึงดดูอิเล็กตรอนไดด้ีกว่าธาตุทีAมีขนาดใหญ่เพราะธาตุทีAมีขนาดเล็กแรงดึงดูด

ระหว่างนิวเคลียสกบัอิเล็กตรอนมีมาก  เมืAอเกิดพนัธะจึงสามารถดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพนัธะไดม้าก  แต่ถา้ธาตุมี

ขนาดใหญ่แรงระหว่างนิวเคลียสกบัอิเล็กตรอนมีนอ้ย  เมืAอเกิดพนัธะกบัอะตอมอืAน  จึงดึงดูดอิเล็กตรอนไดน้อ้ย 

ค่า EN จึงตํAาลง 

ตามหมู่     ค่า  EN     จะตํAาลง       ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากบนลงล่าง) 

ตามคาบ    ค่า  EN     จะสูงขึOน     ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากซ้ายไปขวา)   

สัมพรรคภาพอิเลก็ตรอน (EA) 

คือพลงังานทีAคายออกมา เมืAออะตอมทีAเป็นกลางในสถานะก๊าซรับอิเล็กตรอน 1 ตวั กลายเป็นไอออนลบ

ในภาวะก๊าซ 

ตามหมู่     ค่า  EA     จะตํAาลง       ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากบนลงล่าง) 

ตามคาบ    ค่า  EA     จะสูงขึOน     ถา้เลขอะตอมเพิAมขึOน (จากซ้ายไปขวา)   
 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนจาํแนกธาตุสมบตัิของธาตุในตารางธาตุได ้
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. ครูนาํเขา้สู่การเรียนการสอนโดยกล่าวคาํทกัทายนกัเรียน “วนันีO เราจะมาเรียนบททีA 2 เรืAองโครงสร้าง

อะตอมในหัวขอ้เรืAอง สมบตัิของธาตตามตารางธาตุ” 

2. ครูเปิดสืAอการสอน powerpoint และกล่าวกบันกัเรียนว่า แต่ก่อนทีAเราจะมาเรียนกนัครูขอทดสอบ

ความรู้เดิมทีAเราเคยเรียนกนัมาก่อน 

3. ครูทบทวนความรู้เดิม โดยถามคาํถามเกีAยวกบัการจดัเรียงเลขควอนตมัของอิเล็กตรอน 

โดยคาํถามจะทบทวนถึงบทเรียนทีAไดเ้รียนมาแลว้ว่านกัเรียนมีความรู้และความเขา้ใจมากเพียงใด 

เช่น เลขควอนตมัชุดใดของ 20Ca ผิดหลกัของเอาฟบาว? (จากคาํถามนกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจหลกัของเอาฟบาว 

และสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน และจดัเรียงเลขควอนตมัได)้ 

ขั:นทีA 2 ขั:นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

1. ครูอธิบายถึงตารางธาตุในปัจจุบนั และให้สังเกตการจดัเรียงธาตุในตารางธาต ุ

ถามนักเรียนว่า : ตารางธาตุทีAนกัเรียนเห็นมีลกัษณะอย่างไร และมีการจดัเรียงธาตุในตารางธาตุอย่างไร 

นักเรียนตอบ : ตารางธาตุแบ่งออกเป็น 7 หมู่ 8 คาบ ซึAงแบ่งเป็น ธาตุหมู่ A คือ ธาตุหมู่ 1 ถึง หมู่ 8 และธาตุหมู่ B 

ก็คือธาตุทรานซิชนั ซึAงตารางธาตุจะจดัเรียงตามเลขอะตอมของธาตุจากซ้ายไปขวา 

2. ครูอธิบายเสริมถึงเรืAองทรานซิชนัว่า  คาบทีA 6 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี 18 ธาตุ คือ Cs ถึง Rn  

กลุ่มทีAสองมี 14 ธาตุ คือ Ce ถึง Lu และเรียกกลุ่มนีOว่า “กลุ่มธาตุแลนทาไนด”์ คาบทีA 7 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มแรกเริAมจาก Fr เป็นตน้ไปและมีการคน้พบเพิAมขึOนอยู่ตลอดเวลา ส่วนกลุ่มหลงัมี 14 ธาตุคือ Th ถึง Lr ซึAงมี

ชืAอเรียกว่า “กลุ่มธาตุแอกทิไนด”์  

3. ครูแจกใบตารางธาตุทีAมีคาํถามอยู่ดา้นในโดยให้นกัเรียนร่วมกนัตอบ และเขียนบรรยาย ความ 

แตกต่างของการจดัเรียงธาตุตามตารางธาตุ โดยมีเวลาทีAจาํกดั (เพืAอทดสอบความรู้) 

ขั:นทีA 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนด ูpowerpoint ประกอบกบัคาํบรรยายทีAครูอธิบาย เพืAอให้นกัเรียนเห็นภาพทีAชดัเจน 

2. ครูนาํนกัเรียนเขา้สู่บทเรียน โดยให้ดูภาพตารางธาตุ เพืAอให้นกัเรียนทราบว่าสิAงทีAเราเรียนกนัในวนันีO

คือ สมบตัิของธาตุตามตารางธาต ุ

3. ครูถามคาํถามเกีAยวกบัการเปรียบเทียบขนาดอะตอมของธาตุตามหมู่และตามคาบ โดยให้นกัเรียนดู

ภาพขนาดอะตอมของธาตุทีAแตกต่างกนั จากนัOนจึงถามคาํถาม 

4. ครูให้โบนสันกัเรียนทีAสามารถตอบคาํถามได ้และอธิบายความแตกต่างของขนาดอะตอมตามหมู่

และตามคาบจากภาพประกอบ 

5. ครูตัOงคาํถามว่า ไอออนมีกีAแบบ นกัเรียนร่วมกนัตอบ : มี 2 แบบ คือ ไอออนบวก และ ไอออนลบ 



6. ครูให้นกัเรียนดูตวัอย่างขนาดไอออนตามหมู่ และตามคาบ และชีOให้เห็นว่าขนาดไอออนมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัขนาดของอะตอมของธาตุนัOน จากนัOนถามคาํถาม 

ครูถามคาํถามว่า : ไอออนของโลหะ (ไอออนบวก) เกิดจาก...? และไอออนของอโลหะ (ไอออนลบ) เกิดจาก...? 

7. ครูอธิบายการเกดิไอออนบวก และไอออนลบ จากนัOนสอนเรืAองขนาดของไอออน และชีOให้เห็น

ความแตกต่างของขนาดไอออนทัOงสองว่ามีขนาดแตกต่างกนั 

8. ครูให้นกัเรียนดูตารางธาตุอีกครัO งจากนัOน สรุปขนาดอะตอม ตามหมู่และตามคาบ และขนาดไอออน

ตามหมู่และตามคาบ เพืAอให้นกัเรียนเห็นภาพทีAชดัเจน และเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าขนาดอะตอม และขนาด

ไอออนของธาต ุ

9. ครูให้นกัเรียนฝึกคิด โดยทาํแบบทดสอบการจกัเรียงขนาดอะตอม และขนาดไอออน 

10. ครูสอนเรืAอง พลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทรเนตกาตวิิตี ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน บอกถึงนิยาม

ของแต่ละตวั พร้อมทัOงถามคาํถามเพืAอดูว่านกัเรียนเขา้ใจความแตกต่างของพลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทรเนต

กาติวติี ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน หรือไม่ 

 13.  ครูอธิบายการเปรียบเทียบพลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทรเนตกาตวิิตี ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 

ตามหมู่และตามคาบว่ามีแนว้โนม้ในทิศทางเดยีวกนั 

ขั:นทีA 4 ขั:นขยายความรู้ (Expansion Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนจดัเรียงขนาดของอะตอมทีAกาํหนดให้ 

2. ครูให้นกัเรียนเขียนการเปรียบเทียบขนาดไอออน พลงังานไอออไนเซชนั อิเล็กโทรเนกาติวิตี 

และสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน ลงในตารางธาตุ พร้อมอธิบายความหมาย 

ขั:นทีA 5 ขั:นประเมินผล (Evaluation Phase) 

1. ครูให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหัดทีA 9 และแบบฝึกหัดในหนงัสือเรียน 
 

สืAอ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ทีA 9 เรืAอง สมบตัิของธาตุตามตารางธาต ุ

2. สืAอ Powerpoint เรืAอง สมบตัิของธาตุตามตารางธาต ุ

3. หนงัสือประกอบการสอนวิชาเคมี ม.4 อาจารยช์ลธิชา  เก็นซ์ 

4. กระดานดาํ 

5. หนงัสือเคมีทบวง เล่ม 1 

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

7. http:// www.kr.ac.th/tech/detchm48/atom002.htm 

8. http://www.thai-edu.com/demolc22.pdf 

9. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/ topic5/atom.htm 

 



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) 

 


