
 

โครงการสอน รายวิชา เคมีรอบรู้    รหัสวิชา   ว ๒๐๒๑๖ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม ภาระงาน/ช้ินงาน 
การประเมินการ

เรียนรู้ 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

๑ โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ 

แบบจ าลองอะตอม ๑.อธิบายและเปรียบเทียบแบบจ าลองอะตอม
แบบต่างๆ พร้อมท้ังบอกสาเหตุท่ีแบบจ าลอง
อะตอม มีการเปล่ียนแปลงได้ 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 
 

๑.การวาดภาพ
แสดงรูปแบบของ
แบบจ าลอง
อะตอมแบบต่าง ๆ  
๒.สรุปความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
แบบจ าลอง
อะตอม 
๓.แบบฝึกหัด
แบบจ าลอง
อะตอม 
๔.แบบทดสอบ 

๑.การวาดภาพ
แสดงรูปแบบของ
แบบจ าลองอะตอม
แบบต่าง ๆ 
๒.การสรุปผล
เกี่ยวกับความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
แบบจ าลองอะตอม 
๓.การประเมินจาก
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๔.การสังเกต 
 

๒ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม ภาระงาน/ช้ินงาน 
การประเมินการ

เรียนรู้ 
ระยะเวลา
(ชั่วโมง) 

     แบบจ าลอง
อะตอม 

พฤติกรรมการเรียน  

๒ โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ๒. อธิบายสมบัติของอนุภาคมูลฐาน อะตอม
และการจัดเรียงอิเล็กตรอนพร้อมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเวเลนซ ์
อิเล็กตรอนกับสมบติัของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบฝึกหัดการ
เขียนสัญลักษณ์
นิวเคลียร์และ
ค านวณหาอนุภาค
มูลฐานของอะตอม   
๒.แบบทดสอบ 
สัญลักษณ์
นิวเคลียร์และ
ค านวณหาอนุภาค
มูลฐานของอะตอม   

๑.การประเมินจาก
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๓ 

๓   โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน ๒. อธิบายสมบัติของอนุภาคมูลฐาน อะตอม
และการจัดเรียงอิเล็กตรอนพร้อมท้ังอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเวเลนซ์  
อิเล็กตรอนกับสมบัติของธาตุและการ
เกิดปฏิกิริยา 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  

๑.แบบฝึกหัดการ
การจัดเรียง
อิเล็กตรอน 
๒.แบบทดสอบ 
การจัดเรียง

อิเล็กตรอน 

๑.การประเมินจาก
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๓ 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

    
- Google Classroom 
- Google Meet 

   

๔ โครงสร้าง
อะตอมและ
ตารางธาตุ 

ตารางธาตุ ๓.เปรียบเทียบสมบัติของธาตุในหมู่และคาบ
ต่างๆแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
และสารประกอบของธาตุตามหมู่และคาบ 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 

 

๑.สรุปแนวโน้ม
สมบัติต่าง ๆ ของ
ธาตุตามหมู่และ
คาบ 
๒.การท่องธาตุใน
ตารางธาตุหมู่ A 
๒๐ ธาตุแรก 
๓.แบบฝึกหัด
สมบัติต่าง ๆ ของ
ธาตุตามหมู่และ
คาบ 
๔.แบบทดสอบ 
สมบัติต่าง ๆ ของ
ธาตุตามหมู่และ
คาบ 

๑.การสรุปผล
เกี่ยวกับแนวโน้ม
สมบัติต่าง ๆ ของ
ธาตุตามหมู่และ
คาบ 
๒.การท่องธาตุใน
ตารางธาตุ 
๓.การประเมินจาก
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๔.การสังเกต
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๒ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

๕ พันธะเคม ี พันธะไอออนิก ๔.อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก 
สารประกอบไอออนิก การเขียนสูตรและการ
เขียนช่ือสารประกอบไอออนิก 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 
 

๑.แบบรายงาน
การทดลอง สมบัติ
ของสารประกอบ 
ไอออนิก 
๒.การวาดภาพ
แสดงการเกิด
พันธะไอออนิก 
๓.แบบฝึกหัดเรื่อง
สารประกอบ                  
ไอออนิก 
๔.แบบทดสอบ
เรื่องสารประกอบ
ไอออนิก 

๑.การสรุปผลและ
การตอบค าถามการ
ทดลองสมบัติของ 
สารประกอบ 
ไอออนิก 
๒.การประเมินจาก
การวาดภาพการ
เกิดสารประกอบ
ไออนิก การท า
แบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ 
๓.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียนและการ
ทดลอง 

๓ 

๖ พันธะเคม ี พันธะโคเวเลนต์ ๕.อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ โมเลกุล
โคเวเลนต์ การเขียนสูตรและการอ่านชื่อสาร 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 

๑.การวาดภาพ
แสดงพันธะ               
โคเวเลนต์แบบจุด 

๑.การประเมินจาก
การวาดภาพการ
เกิดสารประกอบ 

๓ 

 
 



 
 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

    

-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 
 
 

และแบบเส้น 
๓.แบบฝึกหัดเรื่อง
สูตรและการเรียก                
ช่ือสารประกอบ
โคเวเลนต์ 
๔.ช้ินงาน Pop-up 
สารประกอบ 
โคเวเลนต์ 
๕.แบบทดสอบ
เรื่องสารประกอบ
โคเวเลนต์ 

โคเวเลนต์ การท า 
ช้ินงาน แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ  
๒.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 
 

 

๗ พันธะเคม ี พันธะโลหะ ๖.อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติบาง
ประการของโลหะ 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 

๑.แบบฝึกหัดเรื่อง
พันธะโลหะ 
๒.แบบทดสอบ
พันธะโลหะ 
๓.สรุป
ความสัมพันธ์ 

๑.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสรุปความ 
สัมพันธ์เกี่ยวกับ
พันธะเคม ี

๑ 

 
 
 
 



 
 

แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

    
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 

เกี่ยวกับพันธะเคม ี ๓.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

 

๘ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ๗.อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี และบอก
เกณฑ์ในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตลอดจนเขียนและดุลสมการเคมีอย่างง่ายได้ 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบรายงาน
การทดลอง การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒.แบบฝึกหัดเรื่อง
การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
 

๑. การสรุปผลและ
การตอบค าถามการ
ทดลองการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด 
๓.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๓ 

๙ ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมีและการดุล
สมการเคมี 

๗.อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี และบอก
เกณฑ์ในการพิจารณาการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตลอดจนเขียนและดุลสมการเคมีอย่างง่ายได้ 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming  

๑.แบบฝึกหัดเรื่อง
การดุลสมการเคมี 
๒.แบบทดสอบ
การดุลสมการเคมี 
 

๑.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 

๒ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

    

method 
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

 เรียน  

๑๐ ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีใน 
ชีวิตประจ าวัน 

๘.ทดลองและสรุปผลการเกิดปฏิกิริยาการเผา
ไหม้  การเกิดสนิมเหล็ก  การผุกร่อน การ
เกิดปฏิกิริยาระหว่าง    กรด - เบส ทดลอง 
อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมี
ท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังอธิบายผล
ของสารเคมีท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process  
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบรายงาน
การทดลอง 
ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.การอภิปราย
เกี่ยวกับประโยชน์
และผลกระทบของ
ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

๑.การสรุปผลและ
การตอบค าถามการ
ทดลองปฏิกิริยา
เคมีในชีวิต 
ประจ าวัน 
๒.การประเมินจาก
การน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์
และผลกระทบของ
ปฏิกิริยาเคมี 
๓.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๓ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

๑๑ ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 

๙.ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเข้มข้น 
พื้นท่ีผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา และ
อธิบายประโยชน์ของการควบคุมอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry  
-Brainstorming 
method 
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบฝึกหัดเรื่อง
อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
๒.แบบทดสอบ
อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

๑.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๒ 

๑๒ ปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

๙.ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเข้มข้น พื้นท่ี
ผิว อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา และอธิบาย
ประโยชน์ของการควบคุมอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 

 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบรายงาน
การทดลอง ปัจจัย
ท่ีมีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒.แบบทดสอบ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี 
 

๑.การสรุปผลและ
การตอบค าถามการ
ทดลองปปัจจัยท่ีมี
ผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
๒.การประเมินจาก
แบบทดสอบ 
๓.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 

๓ 

 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

      เรียน  
๑๓ ปริมาณสาร

สัมพันธ์ 
มวลอะตอมและมวล
โมเลกุล  

๑๐.ค านวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล 
จ านวนอนุภาค  จ านวนโมล มวลสารและ
ปริมาตรของแก๊สท่ี  STP 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry  
-Brainstorming 
method 
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

๑.แบบฝึกหัดเรื่อง
มวลอะตอมและ
มวลโมเลกุล  
๒.แบบทดสอบ
มวลอะตอมและ
มวลโมเลกุล 

๑.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๕ 

๑๔ ปริมาณสาร
สัมพันธ์ 

โ ม ล  ม ว ล ส า ร แ ล ะ
ปริ ม าตรขอ งแก๊ ส ท่ี  
STP 
 

๑๐.ค านวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล 
จ านวนอนุภาค  จ านวนโมล มวลสารและ
ปริมาตรของแก๊สท่ี  STP 
 

การสอนเน้นกระบวน 
การเรียนรู้แบบ 
-อธิบาย/อภิปราย 
-Inquiry 
-Brainstorming 
method 

๑.แบบฝึกหัดเรื่อง
โมล มวลสารและ
ปริมาตรของแก๊สท่ี  
STP  
๒ . แ บ บ ทดสอ บ
โมล มวลสารและ 

๑.การประเมินจาก 
การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 
๒.การสังเกต 
พฤติกรรมการ 
เรียน 

๕ 

 
 



แผนการ
สอนที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เร่ือง / สาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ วิธีสอน/กิจกรรม 
ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู้ 

ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

    
-Scientific process 
- Google Classroom 
- Google Meet 

ปริมาตรของแก๊สท่ี  
STP 

  

 
ลงช่ือ......................................................................ครูผู้สอน   ลงช่ือ......................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
            (นางสาววันนา    กันหาพร)      (นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ์) 

 

ลงช่ือ...................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงช่ือ......................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  

           (นางแสงอรุณ  สง่าชาติ)         (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 


