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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1                    เร่ือง โครงสร้างของอะตอม 
ภาคเรียนท่ี  1/ 2561        เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5         
 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
  มาตรฐาน ว 8.1   ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแกปั้ญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมี
อยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี สงัคม  และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั  
 2. จุดหมายหลกัสูตร  

2.1 เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2 นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั  
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 

3. คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 
  3.2  นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  รวมทั้งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  และตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
  5.1 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม  และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
  5.2 วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม  ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอนในระดบั 

พลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา                                   
  5.3 อธิบายการจดัเรียงธาตุและท านายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ                         
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     6.1 ด้านความรู้  (K) 
  1.  อธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
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  2. อธิบายโครงสร้างอะตอม  ชนิด  และจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
  1. อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์   
 2. เปรียบเทียบแรงยดึเหน่ียวระหว่างอิเลก็ตรอนกบันิวเคลียสในอะตอม  กบัแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดข้ึนจาก 

สถานการณ์จ าลอง 
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้  มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 

 
โครงสร้างของอะตอม 

สรรพส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของแข็ง  ของเหลว  หรือแก๊ส  ล้วนเกิดจากธาตุหรือสารประกอบท้ังส้ิน 
  ธาตุ (element)  คือ  สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยอะตอมเพียงชนิดเดียว  เช่น  โซเดียม (Na), อะลูมิเนียม (Al), 
ทองแดง (Cu)  เป็นตน้   
  อะตอม (Atom)  มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซ่ึงแปลว่า "แบ่งแยกอีกไม่ได"้ แนวคิดน้ีไดม้าจากนกัปราชญช์าว
กรีกช่ือ ดิโมคริตุส (Demokritus)  น ามาใชเ้รียกหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของสสารท่ีไม่สามารถ
แบ่งแยกออกไปไดอี้ก  และมีแนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างของสสารว่า “สสารทั้งหลายประกอบดว้ยอนุภาคพื้นฐานท่ีเล็ก
ท่ีสุด  ไม่สามารถมองเห็นได ้ และไม่สามารถแบ่งแยกให้เลก็ลงกว่าน้ีไดอี้ก” 
  สารประกอบ  (compound) คือ  สารบริสุทธ์ิท่ีมีธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปเป็นองคป์ระกอบ  เช่น  น ้า (H2O) ซ่ึง
ประกอบดว้ยธาตุ 2 ชนิด  คือ  ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) 
  โมเลกุล (molecule) เป็นส่วนท่ีเลก็ท่ีสุดของสาร  ซ่ึงสามารถด ารงอยูไ่ดต้ามล าพงั  และทั้งยงัคงรักษาสภาพ
ต่างๆ ของสารนั้นไวไ้ดด้ว้ย  โมเลกลุประกอบดว้ยอะตอมของธาตุ 

 แนวคดิในการพัฒนาแบบจ าลองอะตอม 
  อะตอม  เป็นอนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดของสาร  นกัวิทยาศาสตร์หลายท่านไดศ้ึกษา  ท าการทดลองแลว้เสนอ
แบบจ าลองอะตอม  ท าให้ทราบเก่ียวกบัอนุภาคมูลฐานในอะตอมท่ีประกอบดว้ย  โปรตอน  นิวตรอน  และอิเลก็ตรอน

อนุภาคมูลฐาน
ของอะตอม

แบบ

จ าลอง
อะตอม

• ดอลตนั

• ทอมสนั

• รัทเทอร์ฟอร์ด

• โบร์

• กลุม่หมอก
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 รวมเรียกว่า “นิวเคลียส”  และมีอิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีอยูร่อบๆ นิวเคลียสเป็น ชั้นๆ เรียกว่า 
“ระดบัพลงังาน” จ านวนอิเลก็ตรอนชั้นนอกสุดแสดงสมบติัของธาตุในตารางธาตุและเลขท่ีหมู่ของธาตุ  จ านวนระดบั
พลงังานแสดงต าแหน่งเลขท่ีคาบในตารางธาตุ 
 

 
 

  

       

                                                                รูปท่ี 1 จอห์น ดอลตัน   

  ในปี พ.ศ. 2346 จอห์น ดอลตนั  นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษไดเ้สนอทฤษฎีอะตอม  เพื่อใชอ้ธิบายเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงมวลของสารก่อนและหลงัท าปฏิกิริยา  รวมทั้งอตัราส่วนโดยมวลของธาตุท่ีรวมกนัเป็นสารประกอบหน่ึงๆ  
ซ่ึงทฤษฎีอะตอมของดอลตนัมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. สสารทุกชนิดประกอบดว้ยอนุภาคท่ี เลก็ท่ีสุดเรียกว่า อะตอม ซ่ึงไม่สามารถ
แบ่งแยกต่อไปไดอี้ก      2. อะตอมไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่
หรือท าให้สูญหายไปได ้    3. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัยอ่ม
เหมือนกนั กล่าวคือมีสมบติัเหมือนกนัทั้ง ทางกายภาพและทางเคมี   
  4. สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหน่ึงชนิดท าปฏิกิริยาเคมีกนัดว้ยอตัราส่วนของจ านวนอะตอม
เป็นเลขลงตวันอ้ยๆ  
  5. อะตอมของธาตุสองชนิดข้ึนไปอาจรวมกนัเป็นสารประกอบดว้ยอตัราส่วนท่ีมากกว่าหน่ึงอยา่งเพื่อเกิด
สารประกอบมากกว่า 1 ชนิด   
จากทฤษฎีอะตอมของดอลตนั แบบจ าลองอะตอมมีลกัษณะดงัรูปท่ี 2 
                 
                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
       

( อะตอมตามมโนภาพของดอลตนัเป็น "ทรงกลมตนัมีขนาดเลก็ท่ีสุด ซ่ึงแบ่งแยกไม่ได"้ ) 

แบบจ าลองอะตอมของดอลตนั 

http://61.19.121.179/tech/detchm48/atommodel011.html
http://61.19.121.179/tech/detchm48/atommodel011.html
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ทฤษฏีของดอลตนัช่วยให้นกัวิทยาศาสตร์ในสมยันั้น  สามารถอธิบายลกัษณะและสมบติัของอะตอมไดเ้พียง
ระดบัหน่ึง  และมีบางเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของดอลตนั  เช่น พบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัอาจมีมวล
แตกต่างกนัได ้อะตอมสามารถแบ่งแยกได ้   
   

                                     
 

                                                                 รูปท่ี 3  เซอร์ โจเซฟ จอห์น ทอมสัน 

  ค.ศ. 1897  เซอร์ โจเซฟ จอห์น ทอมสนั (J.J Thomson) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษไดส้นใจปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในหลอดรังสีแคโทด  จึงท าการทดลองเก่ียวกบัการน าไฟฟ้าของแกส๊ในหลอดรังสีแคโทดซ่ีงเป็นหลอดแกว้มี
ความดนัต ่ามาก  ผลการทดลองท าให้ทราบว่าเม่ือผา่นไฟฟ้ากระแสตรง  ความต่างศกัยป์ระมาณ 10,000 โวลต ์ เขา้ไปใน
หลอดรังสีแคโทด  พบว่ามีรังสีออกจากขั้วแคโทดไปยงัขั้วแอโนด  เป็นรังสีท่ีประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ  
และมีรังสีออกจากขั้วแอโนดไปยงัขั้วแคโทดเป็นรังสีท่ีประกอบดว้ยขั้วไฟฟ้าบวก  และเรียกอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ
ว่า “อิเลก็ตรอน”  ซ่ึงต่อมาพบว่าอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าบวก  เรียกว่า “โปรตอน” จึงเสนอแบบจ าลองอะตอมว่า  “อะตอม
มีลกัษณะเป็นทรงกลม  ซ่ึงมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและมีอิเลก็ตรอนซ่ึงมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  กระจายอยา่งสม ่าเสมออยูบ่น
พื้นผวิ  มีจ านวนประจุเท่ากบัประจุไฟฟ้าบวก  ท าให้อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า”  ดงัรูปท่ี 9 

                                      รูปท่ี 4   

  

 
        
   
  ในปี พ.ศ.2454 (ค.ศ.1911) ลอร์ด เออร์เนสต ์รัทเทอร์ฟอร์ด  (Lord Ernest Rutherford) นกัวิทยาศาสตร์ชาว
องักฤษ  ไดศ้ึกษาและพิสูจนแ์บบจ าลองอะตอมของทอมสัน  โดยการยงิอนุภาคแอลฟาท่ีมีประจุ +2 ไปยงัแผน่ทองค า
บางๆ และใชฉ้ากเรืองแสงท่ีเคลือบดว้ยซิงคซ์ลัไฟด ์(ZnS)โคง้เป็นวงลอ้มรอบแผน่ทองค าเพื่อตรวจจบัอนุภาคแอลฟา  

การคน้พบอิเลก็ตรอน 

แบบจ าลองอะตอมทอมสนั 

แบบจ ำลองอะตอมของ

รัทเทอร์ฟอร์ด 
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จากผลการทดลองพบว่า  อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผา่นแผ่นทองค าเป็นเส้นตรง  มีจ านวนนอ้ยท่ีเบนไปจากเส้นตรงและมี
จ านวนนอ้ยมากท่ีสะทอ้นกลบัเกือบตรงขา้ม  ดงัรูปท่ี 5 

   รูปท่ี 5  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 

 

 

รูปท่ี 6 การใช้แบบจ าลองอธิบายผลการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
 

  จากรูปท่ี 6 นิวเคลียสของอะตอมซ่ึงอยูต่รงกลางมีขนาดเลก็มากเม่ือเทียบกบัขนาด
ของอะตอม  อนุภาคแอลฟาจึงมีโอกาสชนนิวเคลียสไดน้อ้ยมาก  ส่วนอิเลก็ตรอนท่ีอยูร่อบนิวเคลียสมีมวลน้อยมาก  การ
ชนกบัอิเลก็ตรอนจึงไม่มีผลท าให้ทิศทางการเคล่ือนท่ีของอนุภาคแอลฟาเปล่ียนไป  อนุภาคส่วนใหญ่จึงวิ่งผา่นอนุภาค
ของทองค าไปเป็นแนวตรง  มีบางครั้ งท่ีอนุภาคแอลฟาวิ่งเฉียดนิวเคลียส  ซ่ึงจะถูกประจุของนิวเคลียสผลกัให้เบนไปจาก
แนวเส้นตรง  ส่วนอนุภาคแอลฟาท่ีวิ่งตรงไปยงันิวเคลียสซ่ึงมีมวลมาก  กจ็ะถูกผลกัให้สะทอ้นกลบั    
  รัทเทอร์ฟอร์ด ไดเ้สนอแบบจ าลองอะตอมซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลองว่า  “อะตอมประกอบดว้ยนิวเคลียสท่ี
มีขนาดเลก็มากอยูต่รงกลาง  และมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก  โดยมีอิเลก็ตรอนวิ่งอยูร่อบๆนิวเคลียส  พื้นท่ีอะตอมส่วนใหญ่
เป็นพื้นท่ีว่าง”  ดงัรูปท่ี 7 

                                               
                                                                    รูปท่ี 7 แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด    

 

       
 
  ทุกอะตอมประกอบดว้ยอนุภาคท่ีส าคญัคือ  โปรตอน  นิวตรอนและอิเล็กตรอน  โดยมีโปรตอนกบันิวตรอนอยู่
ภายในนิวเคลียส  นิวเคลียสน้ีจะครอบครองเน้ือท่ีภายในอะตอมเพียงเลก็นอ้ย  และมีอิเลก็ตรอนวิ่งรอบๆนิวเคลียสดว้ย
ความเร็วสูง  คลา้ยกบัมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยูโ่ดยรอบ 

อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
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ตาราง 1  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
 

อนุภาค สญัลกัษณ์ มวล (กรัม) ประจุไฟฟ้า 
(คูลอมบ)์ 

ชนิดของ
ประจุ 

โปรตอน  
นิวตรอน  
อิเลก็ตรอน  

p 
n 
e 

1.672 x 10-24 
1.674 x 10-24 
9.109 x 10-28 

1.602 x 10-19 
0 

1.602 x 10-19 

+1 
0 
-1 

โปรตอน  (p+) มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเลก็ตรอน (เกือบ 2,000 เท่า) 
นิวตรอน  (n)   มีประจุเป็นศูนย ์และมีมวลมากพอๆกบัโปรตอน 
หมายเหตุ  อนุภาคนิวตรอน คน้พบโดย เจมส์ แซควิก (James Chadwick) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ (พ.ศ.2475) 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (10 นาที) 
 1. ครูใชส่ื้อ PowerPoint แสดงภาพท่ี 1 (ภาพอาหารอยา่งหลากหลาย) แลว้ตั้งค าถาม เพื่อเช่ือมโยงความรู้เดิม
ของนกัเรียน  

- ในภาพนกัเรียนเห็นส่ิงใดบา้ง และส่ิงท่ีเห็นนั้นมีความหมายว่าอยา่งไร 
* อาหาร (food) คือ ส่ิงท่ีรับประทานได ้ไม่เป็นพิษ และเป็นประโยชนก์บัร่างกาย ช่วยให้ร่างกาย 

เจริญเติบโต แขง็แรง สามารถต้านทานโรคต่างๆได้   
- หน่วยเลก็ยอ่ยลงไปจาก “อาหาร” คืออะไร 
* สารอาหาร(nutrient) เป็นสารเคมีส่วนประกอบของอาหาร  
2. ครูตั้งค าถามท่ีเป็นประเด็นส าคญัในการน าเขา้สู่ความรู้เร่ืองสารอาหาร ดงัน้ี 
- นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากเร่ือง สารชีวโมเลกลุ ในภาคเรียนท่ี 1 แลว้ ว่าสารอาหารมีอะไรบา้ง จงตอบว่าในภาพมี

สารอาหารประเภทใดบา้ง 
* โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และน า้   
- จากภาพท่ี 2 (ภาพแสดงเคก้ 1 ช้ิน) นกัเรียนจงเรียงล าดบัขององคป์ระกอบในช้ินเคก้ จากหน่วยท่ีใหญ่ท่ีสุดไป

หาเลก็ท่ีสุด  
* เค้ก > ส่วนผสมต่างๆ เช่น แป้ง น า้ตาล น า้ ไข่ > สารอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน > โครงสร้างของ

น า้ตาล – น า้ตาลโมเลกลุคู่ > น า้ตาลโมเลกลุเดี่ยว > โครงสร้างทางเคมี > องค์ประกอบทางเคมี คือ ธาตุ C H O (ค าตอบ
ไม่จ าเป็นตอ้งสมบูรณ์ในขั้นน้ี) 
ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (20 นาที) 
 1. ให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้โดยใชส่ื้อ PowerPoint อธิบายเร่ือง สสาร และธาตุ เพื่อหาค าตอบในประเด็น
ต่อไป คือ สสาร คืออะไร และธาตุ คืออะไร 

- สสาร คืออะไร   
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(สสาร (Matter)  หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตน มีมวล ตอ้งการท่ีอยูแ่ละสมัผสัได ้  หรือคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา    
สสารมี 3 สถานะ คือ ของแขง็ ของเหลวและกา๊ซ) 

-  ธาตุ  คืออะไร   
(ธาตุ  (Element)  เป็นสารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียวกนั  ไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอ่ืนไดโ้ดย

วิธีทางเคมี) 
  -  ธาตุท่ีเราพบในธรรมชาติมีธาตุอะไรบา้ง   
(ออกซิเจน   อะลูมิเนียม  เหลก็   โพแทสเซียม   โซเดียม  แคลเซียม  ฯลฯ) 
  2.  ครูใชส่ื้อ PowerPoint แสดงภาพโมเดลของโมเลกลุท่ีเกิดจากอะตอมชนิดเดียวกนัคือมีสีเดียวกนั และ
อะตอมต่างชนิดกนัคือมีสีต่างกนั มาให้นกัเรียนดู  แลว้สนทนากบันกัเรียน  ดงัน้ี 
  -  โมเดลทั้งสองอนัน้ีเหมือนหรือต่างกนั   (ต่างกนั)  อยา่งไร  (อนัหน่ึงมีสีเดียวกนัและอีกอนัหน่ึงมีสีต่างกนั) 
  3. ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังว่า  ถา้เปรียบลูกกลมๆน้ีเสมือนอะตอมของธาตุ  โมเดลอนัแรกประกอบดว้ยอะตอม
ของธาตุชนิดเดียวกนัอยูร่วมกนั เราจะเรียกว่า  โมเลกลุของธาตุ  ส่วนอีกโมเดลหน่ึงประกอบดว้ยอะตอมของธาตุต่าง
ชนิดกนัอยูร่วมกนั เราเรียกว่า   โมเลกลุของสารประกอบ 
  4. ครูยกตวัอยา่งโมเลกลุของธาตุให้นกัเรียนดูโดยเขียนลงบนกระดานด า  ดงัน้ี   O2  ,H2O ,CO2  , H2 ,  N2 , HCl   
แลว้ถามนกัเรียนว่า  โมเลกลุใดบา้งท่ีเป็นโมเลกลุของธาตุ  (O2 , H2 , N2)  และโมเลกลุใดบา้งท่ีเป็นโมเลกลุของ
สารประกอบ   (H2O ,  CO2 , HCl )  แต่ละโมเลกลุเกิดจากการรวมกนัของธาตุอะไรบา้งอยา่งละก่ีอะตอม 

5. ครูตั้งค าถามกบันกัเรียนโดยให้นกัเรียนในชั้นเรียนช่วยกนัตอบค าถาม “ความแตกต่างของธาตุและ
สารประกอบ” (ธาตุจะประกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียวกนั ส่วนสารประกอบ จะประกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป
พนัธะเคมี) ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองสารประกอบโดยให้ดูภาพการเกิดสารประกอบจากสไลด ์PowerPoint 

      ธาตุ                        ธาตุ                              สารประกอบ  

                             สารตั้งตน้                                             ผลิตภณัฑ ์  
 
 6. ครูตั้งค าถามท่ีเป็นประเด็นส าคญัในการส ารวจ และคน้หาว่า อะตอม คืออะไร 
 - นกัเรียนช่วยกนัคิดว่า หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดของร่างกายมนุษย ์หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ทั้งพืช และสตัว ์นั้น คืออะไร 
 * เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ (ยงัไม่สรุปค าตอบท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ในขั้นน้ี) 
 - และถา้เป็นส่ิงไม่มีชีวิต หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดคืออะไร 
 * อะตอม 
 7. เม่ือนกัเรียนยอมรับประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา คือ เร่ือง อะตอม และโครงสร้างของอะตอม เป็นอยา่งไร ครูให้
นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้จากส่ือ PowerPoint แสดงการคน้พบโครงสร้างของอะตอม และแบบจ าลองอะตอมของ
นกัวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
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แผนภาพแสดงการพฒันาแบบจ าลองโครงสร้างอะตอมองนกัวิทยาศาสตร์ยคุต่างๆ 

                                                  

ดอลตนั                  ทอมสนั              รทัเทอร์ฟอร์ด                  โบร์                       กลุ่มหมอก 

 8. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายในกลุ่ม โดยให้ท ากิจกรรมท่ี 2 เขียนแผนภาพแสดงแบบจ าลองอะตอมของ
นกัวิทยาศาสตร์แต่ละคน พร้อมทั้งอธิบายให้เขา้ใจ 
ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (10 นาที) 

1. ครูน าขอ้มูลในใบกิจกรรมท่ี 1 มาวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผล ดงัน้ี 
2. สรุปแบบจ าลองอะตอม 

 
  

 
 
 

ค.ศ. 1803 จอห์น ดอลตนั (Jahn Dalton) เสนอวา่ “อะตอม
เป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเลก็มาก มีลกัษณะเป็นทรงกลม ไม่
สามารถแบ่งแยกไดอี้ก” 

 

 
 

ค.ศ. 1904 เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน (Sir John Thomson) 
เสนอวา่ “อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลมซ่ึงประกอบดว้ย
อนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าบวก (โปรตอน) และอนุภาคท่ีมีประจุ
ไฟฟ้าลบ (อิเลก็ตรอน) กระจายอยูท่ ัว่ไป อะตอมในสภาพท่ี
เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีประจุบวกเท่ากบัประจุลบ” 

 
 

ค.ศ. 1911 ลอร์ดเออร์เนสต ์รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest 
Rutherford) เสนอวา่ “อะตอมประกอบดว้ยนิวเคลียสท่ีมี
ขนาดเลก็มากอยูต่รงกลางและมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก โดยมี
อิเลก็ตรอนวิ่งอยูร่อบๆ” 

 

 

ค.ศ. 1913 นีลส์  โบร์ (Neils Bohr) เสนอวา่ “อิเลก็ตรอนจะ
เคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย ์แต่ละวงจะมีระดบัพลงังานเฉพาะตวั ระดบัพลงังาน
ของอิเลก็ตรอนท่ีอยูใ่กลนิ้วเคลียสท่ีสุดซ่ึงมีพลงังานต ่าสุด
เรียกวา่ ระดบั K และระดบัพลงังานท่ีอยูถ่ดัออกมาเรียกเป็น 
L,M,N,O,P และ Q ตามล าดบั” 

 

ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์ศึกษาเพิ่มเติม ท าใหท้ราบวา่การ
เคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน จึง
เสนอแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก ซ่ึงเราไม่สามารถ
บอกต าแหน่งท่ีแน่นอนของอิเลก็ตรอนได ้บอกไดแ้ค่เพียง
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 บริเวณนั้นมีโอกาสท่ีจะพบอิเลก็ตรอนมากหรือนอ้ยเท่านั้น 

3. ครูตั้งค าถามสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบว่า 
- แบบจ าลองอะตอมของดอลตนั ต่างจากแบบจ าลองอะตอมของทอมสนัอยา่งไร 
* แบบจ าลองอะตอมของดอลตนัยงัไม่มีการคน้พบอนุภาคท่ีมีประจุ แต่ของทอมสนัมีอนุภาคท่ีเป็นประจุ 

4. ครูแสดงภาพวิวฒันาการของแบบจ าลองอะตอม แลว้เปรียบเทียบ 

 
ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5 นาที) 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายประเด็นต่อไปน้ี 
- เม่ือนกัเรียนทราบแลว้ว่า วิวฒันาการของแบบจ าลองอะตอมเป็นอยา่งไร นกัเรียนสามารถตอบไดว้่าอนุภาค

มูลฐานในอะตอมประกอบดว้ยอะไรบา้ง  
* อนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดคือ โปรตอนนิวตรอน และ อิเลก็ตรอน 
- แลว้อนุภาคมูลฐานเหล่าน้ีมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง  
− อิเลก็ตรอน Electron (e - ) ค้นพบโดย ทอมสัน 
− โปรตอน Proton (p +)   ค้นพบโดย โกลด์ชไตน์ 
− นิวตรอน Neutron (n)  ค้นพบโดย แชดวิก 

2. ครูอธิบายตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอนุภาคทั้ง 3  ชนิด 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด 
 
 
 

อนุภาค สญัลกัษณ์ มวล (Kg) เปรียบเทียบ
มวลกบั e 

ประจุ ชนิดของประจุ 

Proton P 1.674 × 10-27 1836 1.602 × 10-19 +1 
Neutron N 1.674 × 10-27 1836 0 0 
Electron E 9.109 × 10-31 1 1.602 × 10-19 -1 

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 1 

9. ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง Atomic Structure 
2. ใบกิจกรรมท่ี 1 
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3. หนงัสืออา้งอิง 
4. ใบความรู้ 

10. การวัดและประเมินผล 

11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
จินดา  แตม้บรรจง. เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฐานบณัฑิต. 2537. 
ส าราญ  พฤกษสุ์นทร. สารและสมบัติของสาร. กรุงเทพฯ: พศ พฒันา. 2544. 
http\\www.student.chula.ac.th~47437756webpage. ATOM_MODEL1.htm 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. ให้นกัเรียนบอกความหมายของอะตอม 
และทฤษฎีต่างๆ 

ใบกิจกรรมท่ี 1 นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ 
1. จ าแนกแผนภาพของแบบจ าลองอะตอมแต่

ละแบบได ้

2. เขียนแผนภาพแสดงแบบจ าลองอะตอม
ของนกัวิทยาศาสตร์แต่ละคน 

ใบกิจกรรมท่ี 1  นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 


