
 

 

โครงการสอนรายวิชา รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) รหัสวิชา ว30102    

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ บรรยาย 

GoogleMeet 

บันทึกข้อตกลงในการ
เรียน กฎ กตกิา เกณฑ์
การเก็บคะแนน 

การตอบคำถามการ
นำเสนอแนวคิด 

1 

หน่วยที่  
1 อากาศ 

แผนที่ 1   
เรื่อง องค์ประกอบใน
อากาศ 

ว 2.1 ม.5/1 ระบุว่าสารเป็นธาตุ
หรือสารประกอบ และอยู่ในรูป
อะตอม โมเลกุล หรือไอออนจาก
สูตรเคมี 

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อ
องค์ประกอบในอากาศ 
(สสวท.) 

1) ใบกิจกรรมเรื่อง 
องค์ประกอบในอากาศ  
2) แบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 1 

 

1)  ตรวจใบกิจกรรม 
เรื่อง องค์ประกอบใน
อากาศ 
2) ตรวจแบบฝึกหัดท้าย
บทที่ 1  

1 

 แผนที่ 2 
เรื่อง องค์ประกอบ
ภายในอะตอม 

ว 2.1 ม.5/2 เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างของ
แบบจำลองอะตอมของโบร์กับ
แบบจำลองอะตอม แบบกลุ่มหมอก 

ว 2.1 ม.5/3 ระบุจำนวนโปรตอน 
นิวตรอน อิเล็กตรอนของอะตอม

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อ
แบบจำลองอะตอม 
(Youtube) 

1) แบบฝึกหัดท้ายบท
ที่ 1 ข้อ 4 
2) แบบฝึกหัด เรื่อง 
ระบุจำนวนโปรตอน 
อิเล็กตรอน และ
นิวตรอน 

1) ตรวจใบงาน เรื่อง มา
รู้จักแบบจำลองอะตอม
ของโบร์กับแบบจำลอง
อะตอมแบบกลุ่มหมอก
กันเถอะ โดยใช้แบบ
ประเมินการทำกิจกรรม 

2 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว  

 
 
 

 

แผนที่ 3 
เรื่อง สัญลักษณ์นิวเคลียร์
ของธาตุ 

ว 2.1 ม.5/4 เขยีนสัญลักษณ์
นวิเคลียร์ของธาตุและระบุการเป็น
ไอโซโทป 

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อ
แบบจำลองอะตอม 
(Youtube) 

1) ใบงาน เรื่อง 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ 
2) แบบฝึกหัด เรื่อง 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ 
 

1)  ตรวจใบงาน เรื่อง 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ 
2) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ
ธาตุ 

1 

 แผนที่ 4 
เรื่อง ตารางธาตุ 

ว 2.1 ม.5/5 ระบุหมู่และคาบของ
ธาตุ และระบุว่าธาตุเป็นโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ หรือกลุ่มธาตุแทรนซิชันจาก
ตารางธาตุ 
ว 2.1 ม.5/6 เปรียบเทียบสมบัติ
การนำไฟฟ้า การให้และรับ
อิเล็กตรอนระหว่างธาตุในกลุ่ม
โลหะกับอโลหะ 

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อการนำ
ไฟฟ้าของธาตุกลุ่มโลหะ 

1) แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 
1 ข้อ 9 เรื่องสมบัติของ
ธาตุ 
2) แบบฝึกหัด 1.3 ข้อ 
3-4 
 

1) ตรวจแบบฝึกหัดท้าย
บทที่ 1 ข้อ 9  
2) ตรวจแบบฝึกหัด 1.3 
ข้อ 3-4 

2 

 แผนที่ 5 
เรื่อง การใช้ประโยชน์

ว 2.1 ม.5/7 สืบค้นข้อมูลและ
นำเสนอตัวอย่างประโยชน์และ

Brainstorming 
ผ่าน App 

1) ใบงาน เรื่อง การใช้
ประโยชน์ของแก๊สใน

1) ตรวจใบงาน เรื่อง การ
ใช้ประโยชน์ของแก๊สใน

1 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
จากอากาศและมลพิษ
ทางอากาศ 

อันตรายที่เกิดจากธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและธาตุแทรนซิชัน 

https://bubbl.us  อากาศและมลพิษทาง
อากาศ 
2) ใบ กิ จ ก ร ร ม  1 .2 
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สม บั ติ  
ประโยชน์ และอันตราย
ของธาตุ 

อากาศและมลพิษทาง
อากาศ 

2) ตรวจใบกิจกรรม 1.2 
สืบค้นข้อมูลสมบัติ 
ประโยชน์ และอันตราย
ของธาตุ 

 แผนที ่6 
เรื่อง พนัธะโคเวเลนต์ 

ว 2.1 ม.5/8 ระบุว่าพันธะโคเว
เลนต์เป็นพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือ
พันธะสาม และระบุจำนวนคู่
อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมคู่ร่วม
พันธะ จากสูตรโครงสร้าง 

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อเป็น
พันธะเดี่ยว พันธะคู่ และ
พันธะสาม 

1) แบบฝึกหัด 2.1  
ข้อที่ 1-5 
2) Mind mapping 
เรื่อง สารโคเวเลนส์ 

 

1)  ตรวจแบบฝึกหัด 2.1 
ข้อที่ 1-5 

2) ตรวจ Mind 
mapping เรื่อง สารโคเว
เลนส์ 

2 

 แผนที่ 7 
เรื่อง การเคล่ือนที่แบบ
ส่ัน 

ว 2.1 ม.5/9 ระบุสภาพขั้วของสาร
ที่โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอม 
ว 2.1 ม.5/10 ระบุสารที่เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนได้จากสูตรโครงสร้าง 
ว 2.1 ม.5/11 อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดของ
สารโควาเลนต์กับแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลตามสภาพขั้วหรือ

Inquiry 
อภิปราย 
ส่ือออนไลน์หัวข้อสภาพ
ขั้วของสารที่โมเลกุล 

1) แบบฝึกหัด 2.2 ข้อ
ที่ 1-3 
2) Mind mapping 
เรื่อง การเปล่ียน
สถานะของน้ำและ
ความมีขั้ว 

 

1)  ตรวจแบบฝึกหัด 2.2 
ข้อที่ 1-5 
2) ตรวจ Mind 
mapping เรื่อง การ
เปล่ียนสถานะของน้ำและ
ความมีขั้ว 

3 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
การเกิดพันธะไฮโดรเจน 

หน่วยที่ 2 
น้ำ                           

แผนที่ 8 
เรื่อง สารประกอบ 
ไอออนิก 
แผนที่ 9 
เรื่อง สูตรเอมพิริคัล 

แผนที่ 10 
เรื่อง การเปล่ียนสถานะ
ของสารประกอบไอออ
นิก 

ว 2.1 ม.5/12 เขียนสูตรเคมีของ
ไอออนและสารประกอบไอออนิก 
 

 

Inquiry 
อภิปราย 
เกมเขียนสูตร 

1) ถามคำถามเกี่ยวกับ
การเกิดพันธะไอออนิก 
จำนวน 3 ข้อ 
2) ใบงาน เรื่อง ไอออน
ที่พบในชีวิตประจำวัน 

1) แบบประเมินการทำ
กิจกรรม 
2) คำถามเกี่ยวกับ 
การเกิดพันธะไอออนิก 
จำนวน 3 ข้อ 

2 

 แผนที่ 11 
เรื่อง การละลายแบบ
แตกตัว 

แผนที่ 12 
เรื่อง การละลายแบบไม่
แตกตัว 

ว 2.1 ม.5/13 ระบุว่าสารเกิดการ
ละลายแบบแตกตัวหรือไม่แตกตัว 
พร้อมใช้เหตุผลและระบุว่า
สารละลายที่ได้เป็นสารละลายอิ
เล็กโทรไลต์ หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ 

Inquiry 
อภิปราย 
App Kahoot 

1) แบบฝึกท้ายบทที่ 2  
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง 
การละลายแบบแตกตัว
ลงสมุด 

 

1) ตรวจสมุดการสรุปองค์
ความรู้ เรื่อง การละลาย
แบบแตกตัว 

5 

หน่วยที่ 3 
อาหาร 

แผนที่ 13 
เรื่อง ไขมันและน้ำมัน 

ว 2.1 ม.5/14 ระบุสารประกอบ
อินทรีย์ประเภทไฮโดรคาร์บอนว่า
อิ่มตัวหรือไม่อิม่ตัวจากสูตร

Inquiry 
กระบวนการคิด 
 

1) แบบฝึกหัดท้ายที่ 3 
ข้อที่ 1 

 

1) ถามคำถามจำนวน 1 
ข้อ 
2) ตรวจแบบฝึกหัดท้ายที่

3 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
โครงสร้าง 3 ข้อที่ 1 

 แผนที่ 14 
เรื่อง คาร์โบไฮเดรต 
แผนที่ 15 
เรื่อง สมบัติทางกายภาพ
ของมอนอเมอร์และพอลิ
เมอร ์

ว 2.1 ม.5/15 สืบค้นข้อมูลและ
เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ
ระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์
ของพอลิเมอร์ชนิดนั้น 

Inquiry 
แบบสืบค้นข้อมูล 

วิเคราะห์การทดลองผ่าน
ส่ือออนไลน์เรื่องสมบัติ
บางประการของกลูโคส
และแป้งมันสำปะหลัง 

กิจกรรม 3.1 เรือ่ง การ
ทดลองเปรียบเทียบ
สมบัติบางประการของ
กลูโคสและแป้งมัน
สำปะหลัง 

 

1) ตรวจใบกิจกรรม 3.1 
เรื่อง การทดลอง
เปรียบเทียบสมบัติบาง
ประการของกลูโคสและ
แป้งมันสำปะหลัง 

3 

 แผนที่ 16 
เรื่อง โปรตีน 

ว 2.1 ม.5/16 ระบุสมบัติความเป็น
กรด-เบสจากโครงสร้างของ
สารประกอบอินทรีย ์

Inquiry 

อภิปราย 

Mind mapping 

แบบฝึกหัด 3.2 และ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
ข้อที่ 4-5 
Mind mapping เรื่อง 
โปรตีน 

 

1) ตรวจ Mind 
mapping เรื่อง โปรตีน  
2) ตรวจแบบฝึกหัด 3.2 
และแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 

3 ข้อที่ 4- 

3 

 แผนที่ 17 
เรื่อง วิตามินและเกลือแร ่
แผนที่ 18 
เรื่อง ข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากอาหาร 

ว 2.1 ม.5/17 อธิบายสมบัติการ
ละลายในตัวทำละลายชนิดต่างๆ 
ของสาร 

Inquiry 

อภิปราย 
1) แบบฝึกหัด 3.3 และ 
3.4 
2) ใบงาน เรื่อง สูตร
โครงสร้างของวิตามิน 
 

1) ตรวจ Mind 
mapping เรื่อง ไขมัน 
2) ตรวจแบบฝึกหัด 3.3 
และ 3.4 
3) ตรวจใบงาน เรื่อง สูตร

โครงสร้างของวิตามิน 

4 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
 แผนที่ 19 

เรื่อง พอลิเมอร์
สังเคราะห ์
แผนที่ 20 
เรื่อง ฉลากผลิตภัณฑ์
พลาสติกกับการใช้งาน 

ว 2.1 ม.5/18 วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิ
เมอร์ และการนำพอลิเมอรไ์ปใช้
ประโยชน์ 

Inquiry 

อธิบาย 
1) ใบงาน เรื่อง พอลิ
เมอร์สังเคราะห ์
 

1) ตรวจใบงาน เรื่อง พอ
ลิเมอร์สังเคราะห์ 

4 

 แผนที่ 21 
เรื่อง การเปล่ียนแปลง
ของพอลิเมอร์เมื่อได้รับ
ความร้อน 

ว 2.1 ม.5/18 วิเคราะห์และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับสมบัติเทอร์มอ
พลาสติกและเทอร์มอเซตของพอลิ
เมอร์ และการนำพอลิเมอรไ์ปใช้
ประโยชน์ 
ว 2.1 ม.5/19 สืบค้นข้อมูลและ
นำเสนอผลกระทบของการใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอรท์ี่มีต่อส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม พร้อมแนวทาง
ป้องกันแก้ไข 

Inquiry 

อภิปราย 

ส่ือออนไลน์หัวข้อเรื่อง
พอลิเมอร ์

1) แบบฝึกหัด เรื่อง 
การเปล่ียนแปลงของ
พอลิเมอร์เมื่อไดร้ับ
ความร้อน และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากขยะพลาสติก 

 

1) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง 
การเปล่ียนแปลงของพอลิ
เมอร์เมือ่ได้รับความร้อน 
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากขยะ
พลาสติก 
2) ตรวจใบกิจกรรม 3.4 
ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ขยะพลาสติก 

2 

หน่วยที่ 4 
พลังงาน 

แผนที่ 22 
เรื่อง สมการเคม ี

ว 2.1 ม.5/20 ระบุสูตรเคมีของ
สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์ และแปล

Inquiry 

อภิปราย 
1) แบบฝึกหัด 4.1  
2) แบบฝึกหัด เรื่อง 

1) ตรวจแบบฝึกหัด 4.1 
2) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง 

3 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
ความหมายของสัญลักษณ์ใน
สมการเคมีของ ปฏิกิริยาเคม ี

สมการเคม ี
 

สมการเคม ี

 แผนที่ 23 
เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
แผนที่ 24 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

ว 2.1 ม.5/21 ทดลองและอธิบาย
ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี
ผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

การทดลองโดยใช้ส่ือ
ออนไลน ์

1) ใบกิจกรรม 4.1 การ
ทดลองการเติมสารเคมี
บางชนิดที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 

1) ตรวจใบกิจกรรม 4.1 
การทดลองการเตมิ
สารเคมีบางชนิดที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
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 แผนที่ 25 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจำวัน 

ว 2.1 ม.5/22 สืบค้นข้อมูลและ
อธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันหรือในอุตสาหกรรม 

แบบสืบค้นข้อมูล 

อภิปราย 
1) แบบฝึกหัด 4.2 
สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจำวัน 
2) ใบกิจกรรม 4.3 
สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่มี
ผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจำวัน 

1) ตรวจสมุดนักเรียนใน
การทำแบบฝึกหัด 4.2 
2) ตรวจใบกิจกรรม 4.3 
สืบค้นข้อมูลปัจจัยที่มีผล
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมีในชีวิตประจำวัน 

1 



ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการสอนที่/เรื่อง/ 

สาระการเรียนรู ้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน ภาะงาน/ชิ้นงาน 

 
การวัดผล/ประเมินผล เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 
 แผนที่ 26 

เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ ์
ว 2.1 ม.5/23 อธิบายความหมาย
ของปฏิกิริยารีดอกซ ์

Inquiry 

อภิปราย 
1) ถามคำถาม
ความหมายของ
ปฏิกิริยารีดอกซ ์

ตรวจสอบจากการตอบ
คำถาม 
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 แผนที่ 27 
เรื่อง สารกัมมันตรงัสี 
แผนที่ 28 
เรื่อง ครึ่งชีวิต 

ว 2.1 ม.5/24 อธิบายสมบัติของ
สารกัมมันตรงัสี และคำนวณครึ่ง
ชีวิตและปริมาณของสาร
กัมมันตรังสี 

Inquiry 

อธิบาย 
2) แบบฝึกหัด เรื่อง ทิศ
ทางการเคล่ือนที่ของ
อิเล็กตรอนทีท่ำให้เกิด
กระแสไฟฟ้า 

1) ตรวจแบบฝึกหัด เรื่อง 
ทิศทางการเคล่ือนที่ของ
อิเล็กตรอนทีท่ำให้เกิด
กระแสไฟฟ้า 

1 

 แผนที่ 29 
เรื่อง ประโยชน์และโทษ
กัมมันตรังสี 

ว 2.1 ม.5/25 สืบค้นข้อมูลและ
นำเสนอตัวอย่างประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากกมัมันตภาพรงัสี 

แบบสืบค้นข้อมูล 

App Kahoot 
2) สืบค้นข้อมูลตัวอย่าง
ประโยชน์ของสาร
กัมมันตรังสีและการ
ป้องกันอันตรายที่เกิด
จากสารกัมมันตรังสีได ้

1) แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

2) สังเกตจากการนำเสนอ
ผลการสืบค้น 
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