
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔                                                               เร่ือง พนัธะเคมี 
ช่ือรายวชิา     เคมี๒                  กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๑๕   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๔ - มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
- ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี 
- การค านวณเก่ียวกบัสูตรและสมการเคมี 

ปริมาณ
สัมพนัธ์ 

๕ 
๕ 
๕ 

๑๖ 

 
ผลการเรียนรู้ 
๑. แปลความหมายสญัลกัษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด  
๒. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมวลสาร 
๓. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ขน้ของสารละลาย 
๔. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาตรแก๊ส 
๕. ค านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน 
๖. ระบุสารก าหนดปริมาณและค านวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี 
๗. ค านวณผลไดร้้อยละของผลิตภณัฑใ์นปฏิกิริยาเคมี 
 
 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)  ค  านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมวลสารได ้
 2)   ค  านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขม้ขน้ของสารละลาย 
 3)   ค  านวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาตรแก๊ส 



  
สาระการเรียนรู้/ความรู้ 

ปริมาณสัมพนัธ์ 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลหรือน ้าหนกัของธาตุต่าง ๆ จากสารประกอบในปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสมัพนัธ์มี

ประโยชน์ในแง่ของการคาดคะเนปริมาณของสารท่ีตอ้งใชเ้ป็นสารตั้งตน้เพื่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 
นิยามเพิม่เติมต่าง ๆ ทีค่วรรู้ในเร่ืองปริมาณสัมพนัธ์ 
1.การดุลสมการ 
การน าตวัเลขท่ีเหมาะสมมาเติมหนา้สญัลกัษณ์หรือสูตรของสารท่ีอยูใ่นสมการเคมี ทั้งน้ีเพื่อท าใหจ้  านวน

อะตอมแต่ละธาตุในสารตั้งตน้และผลิตภณัฑมี์ค่าเท่ากนั 
 2. กฎทรงมวล 
มวลของสารทัง้หมดก่อนท าปฏิกิริยายอ่มเท่ากบัมวลของสารทัง้หมดหลงัท าปฏิกิริยา 
 4.กฎสดัสว่นคงท่ี 
 โจเซฟ เพราสต ์ไดต้ั้งกฎสดัส่วนคงท่ี Law of constant proportion ซ่ึงสรุปไดว้า่ “ในสารประกอบหน่ึง ๆ ธาตุ

ต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบรวมตวักนัดว้ยอตัราส่วนโดยมวล (น ้ าหนกั) ท่ีคงท่ีเสมอ” โดยไม่ค านึงถึงวา่สารประกอบนั้น
จะมีก าเนิดหรือเตรียมไดโ้ดยวิธีใด 

5.สารก าหนดปริมาณ (Limiting Reagent) 
“สารตั้งตน้ท่ีท าปฏิกิริยาหมดก่อนและเป็นตวัก าหนดปริมาณผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน” หรือกล่าววา่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

จะส้ินสุดลงเม่ือสารใดสารหน่ึงหมด สารท่ีหมดก่อนจะเป็นสารท่ีใชก้ าหนดปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์กิดข้ึน เรียกวา่ สาร
ก าหนดปริมาณ 
 
ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑. การอภิปราย 
 ๒. การจ าแนก 
 ๓. การสืบคน้ขอ้มูล 
 ๔. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๓. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  



 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ขั้นกระตุ้นความสนใจเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) 
- สร้างและกระตุน้ความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการตั้งค  าถามตามเน้ือหาสาระในแต่ละคาบ  
ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถเตรียมบทเรียนและเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) ท่ีผูเ้รียนจะสามารถ
แสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาเองไดอี้กทางหน่ึง 

 
ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 

- ใชกิ้จกรรมการส ารวจ (exploration) การทดลอง การส ารวจ การสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคการ
เรียนรู้จะด าเนินการโดยผูเ้รียนเอง จากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือส่ิงพิมพ ์internet ใบงานใบความรู้ โดยครูมีหนา้ท่ีคอแนะน า 

ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
-น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ จากกิจกรรมการทดลอง เม่ือมีขอ้มูล ขอ้สนเทศเพียงพอมาวิเคราะห์ แปรผล 
สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพื่อกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ต่อไปได ้

ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
-น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเช่ือมโยงความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน นกัเรียนมีโอกาสปรับแนวคิดหลกัของ
ตนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล โดยไม่คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง 

ขั้นประเมินผล (evaluation) 
-ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบแนวคิดหลกัของตนเองท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ โดยอาจประเมินผลดว้ยตนเองดว้ยแบบ
ประเมินต่างๆ วา่สอดคลอ้งมีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งหรือไม่ โดยขอ้สรุปจะน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป รวมทั้ง
การประเมินของครูผูส้อนดว้ยแบบทดสอบและแบบประเมินท่ีเตรียมไวใ้นแต่ละคาบเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้/ส่ือ 
 ๑. ใบความรู้ เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
 ๒.  Power point เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
แหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนงัสือเรียนเพิ่มเติม เคมี ม.๔-๖ เล่ม ๑ (สสวท) 
 ๒. หอ้งสมุด 



 ๓. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารประเมิน 
สาระส าคญั 
   - การค านวณปริมาณสาร
จากสมการเคมี     

 
- ใบความรู้ ปริมาณสัมพนัธ์ 
- Power point ปริมาณ
สัมพนัธ์ 

 
- ส่ือการสอน ปริมาณ
สัมพนัธ์ 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 

คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง ปริมาณ
สัมพนัธ์ 

 
- ส่ือการสอน ปริมาณ
สัมพนัธ์ 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

  
บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
         
       ลงช่ือ .....................................................................  
         ( นายยทุธนา รัตนสุวรรณ ) 
   
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 



 
 ................................................................................................................................................................................. 
          
             ลงช่ือ .....................................................................  
                          (......................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


