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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1   
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………………………………………………………………………………………………………….. 
1. สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
    สาระที ่ 3  สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3. 1    เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้าง
และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตัวช้ีวดั 
      ว 3.1 (ม. 4 - 6/4)  วเิคราะห์และอธิบายการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร 

      ว 3.1 (ม. 4 - 6/5)  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดเดือด จุดหลอมเหลว และ 
  สถานะของสารกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคของสาร   

    สาระที ่ 8  ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน  ว  8. 1    ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 
2.  สาระส าคัญ 
  อะตอมของธาตุส่วนใหญ่จะไม่เสถียรอยูต่ามล าพงัไม่ได ้ จะตอ้งสร้างพนัธะเคมีกบัอะตอมอ่ืน  
เกิดเป็นโมเลกุลของสารประกอบหรือโมเลกุลของธาตุท่ีเสถียรกวา่อะตอม  ซ่ึงการท่ีอะตอมของธาตุมา
รวมกนัเป็นโมเลกุล  เรียกวา่  พนัธะเคมี  ซ่ึงมีอยู ่ 3  ประเภท  ไดแ้ก่  พนัธะไอออนิก  พนัธะโควาเลนต ์ 
และพนัธะโลหะ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1  ด้านความรู้ (Knowledge) 
  1.  บอกความหมายและอธิบายการเกิดพนัธะเคมีได ้
  2.  ระบุชนิดของธาตุในการเกิดพนัธะเคมีได ้
 



 3.2  ด้านกระบวนการ (Process) 
  1. สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะเคมี  ซ่ึงท าใหเ้กิดเป็นสารประกอบ         
ไอออนิก  การเกิดพนัธะโควาเลนตท์ าใหเ้กิดเป็นโมเลกุลโควาเลนต ์ การเกิดพนัธะโลหะ  และสมบติั
บางประการของโลหะ  โดยสารประกอบท่ีเกิดข้ึนอาจมีโครงสร้างของผลึกหรือโมเลกุลต่างๆ  กนั  มี
สมบติั  การเขียนสูตร  และการเรียกช่ือเฉพาะ 
  2. เขียนแผนผงัมโนทศัน์เก่ียวกบัพนัธะเคมี 
 3.3  ด้านเจตคติ (Attitude) 

   1.  สนใจใฝ่รู้ในการสืบคน้ขอ้มูล  เร่ือง  พนัธะเคมีและการเกิดสารประกอบ 
   2.  มีความซ่ือสัตยไ์ม่ลอกการบา้นและแบบฝึกหดัจากเพื่อน 
   3.  มีจิตสาธารณะใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มในการท ากิจกรรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั 

       เพื่อน 
  3.4  ด้านทกัษะการคิด  เพื่อใหมี้ทกัษะ  ดงัน้ี 
   1.  ทกัษะการจดักลุ่ม 
   2.  ทกัษะการเปรียบเทียบ 
   3.  ทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ 

      4.  ทกัษะการใหเ้หตุผล 
 5.  ทกัษะการวเิคราะห์ 
   6.  ทกัษะการจ าแนกประเภท 
   7.  ทกัษะการสรุปยอ่ 
   8.  ทกัษะการสังเคราะห์            
 9.  ทกัษะการแปลความ 
   10.  ทกัษะการสรุปยอ่    
     
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   
            4.2  ความสามารถในการคิด   
            4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
            4.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
            4.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 
 
 



5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
    5.1   รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
    5.2   มีวนิยั 
     5.3  ใฝ่เรียนรู้ 
     5.4  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
     5.5   มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
6.  ช้ินงาน/ภาระงาน/ผลงาน  

6.1  สืบคน้ขอ้มูลจากใบความรู้  ส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ 

6.2  บนัทึกและท าแบบฝึกหดัในแบบฝึกคู่คิดเร่ืองพนัธะเคมีกบัการเกิดสารประกอบ 

6.3  เขียนผงัมโนทศัน์สรุปประเภทของพนัธะเคมี  
 
7.  การประเมินผล 
 7.1  วธีิการประเมิน 
 

วธีิการประเมิน เคร่ืองมือวดัผล 
เกณฑ์ผ่านขั้นต ่าและ 

การสรุปผลการประเมิน 
1.  ดา้นองคค์วามรู้  
     

1.1   จากการตอบค าถามกิจกรรม 
1.2   จากการตอบค าถามแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนประจ าหน่วย 

- ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75  
ข้ึนไป 

2.  ดา้นทกัษะ
กระบวนการ      
 

2.1   แบบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
2.2   แบบประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.3  แบบประเมินการเขียนผงัมโนทศัน์ 

-ไดคุ้ณภาพระดบัพอใช้
ข้ึนไปทุกรายการ 

3.   ดา้นคุณลกัษณะหรือ
จิตวทิยาศาสตร์ 

3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ - ไดคุ้ณภาพระดบัพอใช้
ข้ึนไป 

สรุปผลการประเมิน 
ตอ้งผา่นเกณฑข์ั้นต ่าทั้ง 3    รายการ 

 
 
 
 



 7.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบการประเมินตามสภาพจริงตามพฤติกรรมการแสวงหา
แหล่งข้อมูลของนักเรียน 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

    

ระดับคะแนน 

3 
(8-10 คะแนน) 

2 
(5-7 คะแนน) 

1 
(ต ่ากว่า 5 คะแนน) 

1. การวางแผนคน้ควา้  
    แหล่งขอ้มูล 

มีการวางแผนท่ีจะคน้ควา้
แหล่งขอ้มูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เช่ือถือได ้

มีการวางแผนท่ีจะ
คน้ควา้แหล่งขอ้มูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ดว้ย
หลากหลายวธีิ 

มีการวางแผนท่ีจะ
คน้ควา้แหล่งขอ้มูลเพียง
แหล่งเดียว และไดข้อ้มูล
ท่ีตรงตามจุดประสงค ์

2. การเก็บรวบรวม  
    ขอ้มูล 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามแผนท่ีก าหนดทุก
ประการ 

มีการคดัเลือกและ/หรือ
ประเมินขอ้มูล 
 

มีการบนัทึกขอ้มูล 
เป็นระยะ 
 

3. การจดักระท าขอ้มูล 
 

มีการจดักระท าขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ แยกแยะ
ขอ้มูล และจดักลุ่มขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

มีการจดัเรียงล าดบัขอ้มูล
ถูกตอ้ง 
 

ไม่มีการจดักระท าขอ้มูล 
 

4. การน าเสนอขอ้มูล 
 

น าเสนอขอ้มูลดว้ยแบบ
น าเสนอต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง
กะทดัรัด ชดัเจน และ 
ส่ือความหมาย 

น าเสนอขอ้มูลดว้ยแบบ
น าเสนอต่าง ๆ แต่ยงัไม่
ถูกตอ้ง 
 

น าเสนอขอ้มูลท่ีไม่ส่ือ
ความหมาย ไม่ถูกตอ้ง 
และไม่ชดัเจน 
 

5. การสรุปผล 
 

สรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
กระชบั และชดัเจน มี
เหตุผลท่ีอา้งอิงจากการ
สืบคน้ได ้

สรุปผลไดก้ระชบั
กะทดัรัด แต่ไม่ชดัเจน 
 

สรุปผลโดยไม่ใชข้อ้มูล
และไม่ถูกตอ้ง 
 

6. การเขียนรายงาน 
 

เขียนรายละเอียดตรงตาม
จุดประสงค ์ถูกตอ้ง  
และชดัเจน 

เขียนรายงานโดยใช ้
ภาษาถูกตอ้ง 
 

เขียนรายงานโดยส่ือ
ความหมายได ้
 

 
8. การบูรณาการ 
 บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เร่ืองการลากเส้น   



9. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ทางวทิยาศาสตร์แบบ  Inquiry  Circle  (5E)  รูปแบบของวฏัจกัร
การเรียนรู้ (4 MAT) เพื่อสร้างเสริมคุณลกัษณะดี  เก่ง  มีสุข  เทคนิคการระดมสมอง (Brain  storming)  
การเขียนแผนผงัความคิด  (Mind mapping)  ประกอบกบัการดูวดีีทศัน์ และส่ือ power point  ท่ีสร้างข้ึน 

 

ขั้นตอน กจิกรรมการเรียนการสอน ทกัษะการคิด 

9.1  ขั้นสร้างความสนใจ   
      (engagement) 

1.  ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ใน
ชุดการสอนรายบุคคล  ชุดท่ี 1 ลกัษณะการเกิด
พนัธะเคมี 
2.  ครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งสารท่ีพบใน 
     ชีวติประจ าวนั  คนละ  1  ชนิด  แลว้ครูเขียน 
     ลงไปในกระดาน (เช่น  เกลือ  น ้าตาลทราย   
     น ้าปูนใส  น ้าส้มสายชู  ไส้ดินสอ  เป็นตน้ 
3.  นกัเรียนจดักลุ่มสารท่ียกตวัอยา่งมาตามสมบติั   
     ดงัน้ี 
     กลุ่มท่ี  1  ธาตุ  ซ่ึงมีทั้งโลหะ  อโลหะ  และ 
                    ก่ึงโลหะ 
     กลุ่มท่ี  2  สารประกอบ  ซ่ึงมีทั้งสารประกอบ 
                    ในสถานะของแขง็  ของเหลว  และ 
                     แก๊ส 
4.  ครูน าอภิปรายแลว้ถามวา่  
     -  “สารทั้ง  2  กลุ่มแตกต่างกนัอยา่งไร” 
     - “ธาตุรวมกันเกิดเป็นสารประกอบได้
อยา่งไร” 
    จากนั้นครูก็อธิบายต่อ  “กล่าวคือ ธาตุส่วนใหญ่
อยู่อย่างอิสระในธรรมชาติไม่ได้  ต้องอยู่ในรูป
สารประกอบ  ซ่ึงการรวมกันของธาตุเกิดเป็น
สารประกอบ  ตอ้งมีแรงยึดเหน่ียวทางเคมีเกิดข้ึน  
เรียกว่า  พนัธะเคมี  ซ่ึงพนัธะเคมีจ าแนกได้ 3 
ชนิด คือ พนัธะไอออนิก พนัธะโควาเลนต์ และ
พนัธะโลหะ”  ซ่ึงจะไดศึ้กษาต่อไป 

ทกัษะการพยากรณ์ 
 

คิดคล่อง 
 
 
 

ทกัษะการสังเคราะห์ 
ทกัษะการจดักลุ่ม 

 
 
 
 
 

ทกัษะการเช่ือมโยง 

 



ขั้นตอน กจิกรรมการเรียนการสอน ทกัษะการคิด 

9.2  ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (exploration) 

5.  นกัเรียนศึกษาบตัรค าสั่ง  และบตัรเน้ือหา   
     ในชุดการสอนรายบุคคล  ชุดท่ี 1 ลกัษณะการ 
     เกิดพนัธะเคมี        
6.  ครูน าเสนอแผนภาพหรือ  power  point  แสดง 
     การเกิดพนัธะไอออนิก  และพนัธะโควาเลนต์ 
     นกัเรียนวิเคราะห์แผนภาพการเกิดพนัธะ         
     ไอออนิกและการเกิดพนัธะโควาเลนต ์
     แลว้ท าบตัรกิจกรรมท่ี 1 และ 2     

ทบทวนความรู้เดิม 
ทกัษะการสังเกต 

 
ทกัษะการวเิคราะห์ 

9.3   ขั้นอธิบายและลง 
        ข้อสรุป  
       (explanation) 
   

7.  นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดจ้ากกิจกรรมขอ้ท่ี 1 - 6  
     มาวเิคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และอภิปราย 
     เช่ือมโยงกบัชนิดของสารประกอบ  แลว้ครู 
     ช่วยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่   
“พันธะไอออนิก  เป็นพนัธะท่ีเกิดจากการให้และรับ
อิเล็กตรอนของธาตุท่ีเป็นโลหะกบัอโลหะ สร้างแรงยึด
เหน่ียวต่อกนั ซ่ึงธาตุท่ีเป็นโลหะจะมีค่าพลงังานไอออ
ไนเซชนัต ่า จึงมีแนวโนม้สูญเสียอิเล็กตรอนไดง่้ายแลว้
กลายเป็นไอออนบวก  ส่วนธาตุอโลหะ  จะมีค่า
พลังงานไอออไนเซชันสูง จึงมีแนวโน้มท่ีจะรับ
อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบ  โดยไอออนบวกและ
ไอออนลบท่ีเกิดข้ึนจะเกิดแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนัท า
ใหเ้กิดเป็นสารประกอบ  เรียกวา่  สารประกอบ 
ไอออนิก”    
     “พันธะโคเวเลนซ์   เป็นพันธะท่ีเกิดจากการน า
อิเล็กตรอนมาใชร่้วมกนัของธาตุอโลหะกบัอโลหะ   
ก่ึงโลหะกบัอโลหะ  และโลหะ  Be กบัอโลหะ ซ่ึงธาตุ
ท่ีเป็นอโลหะหรือก่ึงโลหะ  จะมีค่าพลงังานไอออไน-
เซชันสูง  จึงต้องรับอิเล็กตรอนทั้งคู่เพื่อให้เกิดความ
เสถียร  อะตอมจึงน าอิเล็กตรอนมาใชร่้วมกนั  เกิดเป็น
แรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนท่ีอยู่ใน
นิว เค ลี ยสของอะตอมทั้ ง สองอะตอม เ กิด เ ป็น
สารประกอบ  เรียกวา่  สารประกอบโควาเลนต์” 

ทกัษะการเช่ือมโยง 
ทกัษะการสรุปยอ่          



 

ขั้นตอน กจิกรรมการเรียนการสอน ทกัษะการคิด 

9.3   ขั้นอธิบายและลง 
        ข้อสรุป (ต่อ) 
   

     “พันธะโลหะ   พ ันธะท่ี เ กิดจากการน า
อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันของธาตุโลหะ  ซ่ึง
ธาตุท่ีเป็นโลหะ  จะมีค่าพลงังานไอออไนเซ
ชนัต ่า  จึงเสียอิเล็กตรอนไดง่้ายทุกอะตอมแลว้
กล า ย เ ป็ น ไ อออนบวก   อ ะ ตอม จึ งน า
อิเล็กตรอนมาใชร่้วมกนั  เกิดแรงยึดเหน่ียวท่ี
แข็งแรงมากระหว่างไอออนบวกในนิวเคลียส
กบัอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีอย่างอิสระไปทัว่ทั้ง
กอ้นของโลหะ  เรียกวา่ พนัธะโลหะ” 

  

9.4  ข้ันขยายความรู้   
       (elaboration) 

8.  นกัเรียนร่วมกนัหาค าตอบเก่ียวกบัการ 
     เกิดสารประกอบของสารชนิดอ่ืนๆ  ใน   
     อินเทอร์เน็ต 

ทกัษะการเช่ือมโยง 
ทกัษะการวเิคราะห์ 

9.5  ขั้นประเมินผล  
      (evaluation) 
    

9.  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดส้รุปผลการ
เรียนรู้ลงไปในแบบสรุปผลการเรียนรู้ของชุด
การสอนรายบุคคล  ชุดท่ี 1 ลกัษณะการเกิด
พนัธะเคมี และท าแบบทดสอบหลงัเรียน       
10.  นกัเรียนตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
ตนเองจากเฉลยหา้มเปิดดูเฉลยก่อน 

ทกัษะการใหเ้หตุผล 
ทกัษะการวเิคราะห์ 
ทกัษะการจ าแนก

ประเภท 

 

10.  ส่ือการเรียนรู้ 
 10.1  หนงัสือประกอบการเรียนการสอนของแมค็ 
    10.2  ชุดการสอนรายบุคคล  ชุดท่ี 1 ลกัษณะการเกิดพนัธะเคมี        
 10.3  ส่ือมลัติมิเดีย (power  point) 
 10.4  ส่ืออินเตอร์เน็ต 
 
11.  แหล่งเรียนรู้ 
 11.1  หอ้งสมุด 
 11.2  อินเตอร์เน็ต 
 
 



12.  ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                            ลงช่ือ……………………………… (หวัหนา้กลุ่มสาระฯ) 

                                           (นางสุมณีย ์  สุรเดโช)  
                                                                        ต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
13.  ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                            ลงช่ือ……………………………… (ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
                                            (นางเบญจมาศ  ยิม้ม่ิง)  

                                                                      ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารวชิาการ 
 
14. บันทกึหลงัการสอน 

14.1 ผลการจัดการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

14.2 ปัญหา  อุปสรรค  และการแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

14.3 ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

          ลงช่ือ........................................ครูผูส้อน 
                                            (นางศิริจรรยา   วรรณชยั)                                                   
                    ………./………../……… 
 


