ก

คำนำ
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 3
สารและสมบัติของสาร มีทั้งหมด 12 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ชุดที่
2 เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอม ชุดที่ 3 เรื่อง เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป ชุดที่ 4 เรื่อง การ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ชุดที่ 5 เรื่อง ตารางธาตุ ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ชุด
ที่ 7 เรื่อง พันธะเคมี ชุดที่ 8 เรื่อง พันธะโควาเลนต์ ชุดที่ 9 เรื่อง ชื่อและรูปร่างโมเลกุลของ
สารประกอบโควาเลนต์ ชุดที่ 10 เรื่อง พันธะไอออนิก ชุดที่ 11 เรื่อง สูตรและชื่อของสารประกอบ
ไอออนิก ชุดที่ 12 เรื่อง พันธะโลหะ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้จัดทาได้สร้างชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ให้สอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ชุดนี้ คือ ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของ
แบบจาลองอะตอม ซึ่งมีองค์ประกอบของชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1. คาชี้แจงการใช้ชุดฝึก
ทักษะวิทยาศาสตร์ 2. คาแนะนาการใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์สาหรับครู 3. คาแนะนาการใช้ชุดฝึก
ทักษะวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 5. สื่อวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 6. การ
วั ด และประเมิ น ผล การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด แบบฝึ ก ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ 1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นสารวจ
และค้นหา 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4. ขั้นขยายความรู้ และ 5. ขั้นประเมินผล ในกิจกรรมการ
เรียนรู้แต่ละขั้นประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน จัดทาผังมโนทัศน์
แบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มตามลาดับขั้นตอนในแต่ละ
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะแสวงหา
ทาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกัน ส่วนครูคอยให้คาชี้แนะและเติมเต็มเมื่อนักเรียนเกิดความ
สงสัย ทาให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
จึ งหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าชุด ฝึ กทักษะวิทยาศาสตร์ โ ดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม จะเกิดประโยชน์
ส าหรั บ ครู แ ละผู้ ส นใจ เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
อมร พานิชศิริ
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คำชี้แจงกำรใช้ชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรูแ้ บบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 5
เรื่อง ธำตุและสำรประกอบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม
ชุด ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ นี้เป็นชุด ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โ ดยใช้กระบวนการ สื บ
เสาะหาความรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการเรี ยนรู้ 5 ขั้ น เรื่ อง ธาตุแ ละสารประกอบ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม เพื่อช่วยให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ควรศึกษาจากคาชี้แจงการใช้
ดังนี้

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มำตรฐำน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิ ตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สำระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มำตรฐำน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่ แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ว 3.1 ม.4-6/1 สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ของธาตุ
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ด้ำนควำมรู้ (K) นักเรียนสามารถ
1.1 บอกความหมายของอะตอมตามแบบจาลองอะตอมแต่ละแบบได้ถูกต้อง
1.2 จาแนกแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆได้ถูกต้อง
1.3 อธิบายลักษณะของแบบจาลองอะตอมแต่ละแบบได้ถูกต้อง
1.4 บอกเหตุผลของการใช้แบบจาลองอะตอมแต่ละแบบได้ถูกต้อง
2. ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้าน
2.1 การสังเกต
2.2 การจาแนกประเภท
2.3 การสื่อสาร
2.4การลงความเห็น
2.5 การนาเสนอผลงาน
2.6 การสืบเสาะหาความรู้
3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) นักเรียน
3.1 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.2 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้
3.3 ให้ความร่วมมือและมีความเพียรพยายาม
3.4 มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.5 มีความรับผิดชอบและทางานครบถ้วนทันเวลาที่กาหนด

สำระกำรเรียนรู้
วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
-แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
-แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
-แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
-แบบจาลองของโบร์
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กิจกรรมกำรเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ
2. ขั้นสารวจและค้นหา
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
4. ขั้นขยายความรู้
5. ขั้นประเมินผล

เนื้อหำของชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 12 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
ชุดที่ 2 เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอม
ชุดที่ 3 เรื่อง เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป
ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ชุดที่ 5 เรื่อง ตารางธาตุ
ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ชุดที่ 7 เรื่อง พันธะเคมี
ชุดที่ 8 เรื่อง พันธะโควาเลนต์
ชุดที่ 9 เรื่อง ชื่อและรูปร่างโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนต์
ชุดที่ 10 เรื่อง พันธะไอออนิก
ชุดที่ 11 เรื่อง สูตรและชื่อสารประกอบไอออนิก
ชุดที่ 12 เรื่อง พันธะโลหะ
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องค์ประกอบของชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1
องค์ป ระกอบของชุด ฝึ กทักษะวิทยาศาสตร์ ชุด ที่ 1 เรื่อง วิวัฒ นาการของแบบจาลอง
อะตอมมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. คาชี้แจงการใช้ ชุดฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
2. คาแนะนาครูในการใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
3. คาแนะนานักเรียนในการใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
4. กิจกรรมการเรียนรู้
5. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล

5

กำหนดเวลำที่ใช้
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5
ั้น เรื่ อ ง ธาตุ แ ละสารประกอบ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ทั้งหมด 12 ชุด ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวม 18
ชั่วโมง ดังนี้
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เรื่อง
วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
อนุภาคมูลฐานของอะตอม
เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
พันธะเคมี
พันธะโควาเลนต์
สมบัติและรูปร่างของสารประกอบโควาเลนต์
พันธะไอออนิก
ชื่อและรูปร่างสารประกอบไอออนิก
พันธะโลหะ
รวม 12 ชุด

เวลำ
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์
1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
2. ครูแจกชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนด้วยตนเอง
3. นักเรียนทาการศึกษาชุดแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ทีละชุดตามลาดับ
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วเฉลยคาตอบของแบบทดสอบหลังเรียนด้วยตนเอง
5. นักเรียนทาชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ให้ครบ 12 ชุด
6. นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ หลังเรียนด้วยการใช้ชุด
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
เข้ำใจแล้ว..ศึกษำต่อเลยดีกว่ำค่ะ
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คำแนะนำครูในกำรใช้ชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรูแ้ บบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 5
เรื่อง ธำตุและสำรประกอบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม

ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น ชุดที่ 1 เรื่องวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ใช้กับนักเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง ส่วนครูคอยให้คาชี้แนะและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดความสงสัย
ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 12
ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวฒ
ั นำกำรของแบบจำลองอะตอม
กำลังศึกษำครับ….
ชุดที่ 2 เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอม
ชุดที่ 3 เรื่อง เลขอะตอม เลขมวล และ ไอโซโทป
ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ชุดที่ 5 เรื่อง ตารางธาตุ
ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ชุดที่ 7 เรื่อง พันธะเคมี
ชุดที่ 8 เรื่อง พันธะโควาเลนต์
ชุดที่ 9 เรื่อง ชื่อและรูปร่างของสารประกอบโควาเลนต์
ชุดที่ 10 เรื่อง พันธะไอออนิก
ชุดที่ 11 เรื่อง ชื่อและรูปร่างสารประกอบไอออนิก
ชุดที่ 12 เรื่อง พันธะโลหะ
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การใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียด มีดังนี้

กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำของครู
1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจว่า ช่วงเวลาใดควรทาอะไรบ้าง
2. ศึ ก ษาคู่ มือ การใช้ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ให้เข้าใจและชัดเจน
3. ศึกษาชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
4. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของชุด ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการ
ของแบบจาลองอะตอม ล่วงหน้า
5. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
6. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มมีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2
คน อ่อน 2 คน
8. ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ควรรักษาเวลาให้เป็นไปตามกาหนด อาจมีการยืดหยุ่น
เวลาได้บ้าง
9. อธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ให้นักเรียนทุกคน
เข้าใจกระบวนการ และเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
10. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ครูคอยให้คาแนะนาในกรณีที่
นักเรียนมีข้อสงสัย
11. ครูเตรียมแบบประเมินเพื่อใช้ประเมินการทากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
12. บันทึกคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
ของนักเรียน
13. สร้างขวัญและกาลังใจให้นักเรียนด้วยการกล่าวชม หรือ แจกรางวัล
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บทบำทของครู
บทบาทของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มีดังนี้
ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)
1. สร้างความสนใจ
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น
3. ตั้งคาถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด
4. ให้เวลานักเรียนคิดก่อนตอบคาถาม หรือไม่เร่งเร้าในการตอบคาถาม
5. ดึงเอาคาตอบหรือความคิดที่ยังไม่ชัดเจนหรือสมบูรณ์
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนทาความกระจ่างในปัญหาที่จะสารวจ
7. เปิดโอกาสเลือกหรือกาหนดปัญหา ที่จะสารวจด้วยตัวเอง
ขั้นสำรวจและค้นหำ (Exploration)
1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิเคราะห์กระบวนการสารวจตรวจสอบ
2. ถามเพื่อนาไปสู่การสารวจตรวจสอบ
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบด้วยตนเอง
4. ให้เวลานักเรียนได้คิดไตร่ตรองปัญหา
5. สังเกตการทางานของนักเรียน
6. ฟังการโต้ตอบกันของนักเรียน
7. ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
8. อานวยความสะดวก
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation)
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้อธิบายผลการสารวจตรวจสอบด้วยแนวคิดและคาพูดของตัวเอง
2. ให้นักเรียนเชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมมาใช้ในการอธิบาย
3. ให้นักเรียนอธิบายโดยมีเหตุผลหลักฐานประกอบ
4. ให้ความสนใจกับคาอธิบายของนักเรียน
ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)
1. ส่งเสริมให้นักเรียนขยายแนวคิดหรือทักษะจากการสารวจตรวจสอบ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้จากการสารวจตรวจสอบกับความรู้อื่น ๆ
ขั้นประเมินผล (Evaluation)
1. ถามคาถามเพื่อนาไปสู่การประเมิน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนประเมินกระบวนการ และองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ในการสารวจตรวจสอบ
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ครูต้องปฏิบัติ
1. แจกชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด จากนั้นดาเนิน
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. ทาการทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอมเป็นรายบุคคล
3. นักเรียนทั้งห้องร่วมกันศึกษาใบกิจกรรมและใบความรู้ แล้วตอบคาถามครู
4. จัดกลุ่มตามที่แบ่งไว้
5. สังเกตแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
6. สังเกตแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
7. ให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1
8. สังเกตแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
9. ตรวจการจัดทาผังมโนทัศน์ ใช้เวลานอกชั่วโมงเรียน
10. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลอง
อะตอม
11. ครูคอยให้ความช่วยเหลือขณะทากิจกรรมการเรียนรู้
12. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกับครู
13. ทาการทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอมเป็น
รายบุคคล
15. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1
16. ทาการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกคน
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กำรจัดชั้นเรียน
กระดำนดำ
โต๊ะครู

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4

แผนผังที่นั่งสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
1

8

9

17

2

7

10

16

3

6

11

15

4

5

12

14
13
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คำแนะนำนักเรียนในกำรใช้ชุดฝึกทักษะวิทยำศำสตร์
โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรูแ้ บบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 5 ขั้น
เรื่อง ธำตุและสำรประกอบ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิ ยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม

ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5
ขั้น เรื่อง ธาตุและสารประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น
12 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม พวกเรำกำลังศึกษำค่ะ….
ชุดที่ 2 เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอม
ชุดที่ 3 เรื่อง เลขอะตอม เลขมวล และ ไอโซโทป
ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ชุดที่ 5 เรื่อง ตารางธาตุ
ชุดที่ 6 เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ชุดที่ 7 เรื่อง พันธะเคมี
ชุดที่ 8 เรื่อง พันธะโควาเลนต์
ชุดที่ 9 เรื่อง สมบัติและรูปร่างของสารประกอบโควาเลนต์
ชุดที่ 10 เรื่อง พันธะไอออนิก
ชุดที่ 11 เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ชุดที่ 12 เรื่อง พันธะโลหะ
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การใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียด มีดังนี้

กำรเตรียมตัวล่วงหน้ำของนักเรียน
1. ศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ให้เข้าใจชัดเจน
2. ศึกษาชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนำกำรของแบบจำลองอะตอม ใช้
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
3. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครู
4. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานร่วมกับครู
5. แบ่งนักเรียนทั้งหมด 17 คน ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4- 5 คน แต่ละกลุ่มมีคนเก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน อ่อน 2 คน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการกลุ่ม
6. ศึกษากระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น จากชุดแบบฝึกทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์
7. ศึกษาบทบาทของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้
5 ขั้น จากชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
8. ศึกษารายละเอียดในกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ซึ่งมีแบบทดสอบก่อน
เรียน ใบกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน ให้เข้าใจว่าให้ นัก เรียนปฏิบัติอย่างไร
ตามลาดับ
9. ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม จากหนังสือเรียน หนังสือคู่มือ มา
ล่วงหน้าเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด
10. ศึกษาการประเมิน ให้เข้าใจชัดเจนถึงสิ่งที่จะต้องประเมินว่ามีอะไรบ้าง เช่น การ
ทดสอบก่อนเรียน การประเมินการการนาเสนอผลงาน การประเมินกิจกรรมกลุ่ม การประเมินผังมโน
ทัศน์ ตรวจใบงาน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การทดสอบหลังเรียน
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บทบำทของนักเรียน
บทบาทของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นสร้ำงควำมสนใจ (Engagement)
1. ตั้งคาถาม
2. ตอบคาถาม
3. แสดงความคิดเห็น
4. กาหนดปัญหาหรือเรื่องที่จะสารวจ
5. แสดงความสนใจ
ขั้นสำรวจและค้นหำ (Exploration)
1. คิดอย่างอิสระ แต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม
2. ตั้งสมมติฐาน
3. พิจารณาสมมติฐานที่เป็นไปได้โดยการอภิปราย
4. ระดมความคิดในการแก้ปัญหา
5. ตรวจสอบสมมติฐานอย่างเป็นระบบถูกต้อง
6. บันทึกการสังเกตหรือผลสารวจอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ
7. มุ่งมั่นในการสารวจตรวจสอบ
ขั้นอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation)
1. อธิบายการแก้ปัญหา หรือผลการสารวจตรวจสอบที่ได้
2. อธิบายผลการสารวจตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล
3. อธิบายโดยมีเหตุผลหรือหลักฐานประกอบ
4. ฟังการอธิบายของผู้อื่นแล้วคิดวิเคราะห์
5. อภิปราย ซักถาม เกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนอธิบาย
ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration)
1. ใช้ข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบไปอธิบายหรือทักษะจากการสารวจตรวจสอบไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิม
2. นาข้อมูลจากการสังเกตตรวจสอบไปสร้างความรู้ใหม่
3. นาความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม เพื่ออธิบาย หรือนาไปใช้ในชีวิต ประจาวัน
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ขั้นประเมินผล (Evaluation)
1. วิเคราะห์กระบวนการสร้างความรู้ของตนเอง
2. ถามคาถามที่เกี่ยวข้องจากการสังเกตหลักฐาน และคาอธิบายซึ่งอาจนาไปสู่การสารวจ
ตรวจสอบใหม่
3. ประเมินความก้าวหน้าความรู้ของตนเอง

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
1. นักเรียนแต่ละคนรับชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่องวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
คน ละ 1 ชุด จากนั้นดาเนินตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอมเป็น
รายบุคคล
3. นักเรียนแต่ละคนเข้าประจากลุ่มตามที่แบ่งไว้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
6. แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการทากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
8. แต่ละกลุ่มจัดทาผังมโนทัศน์ ใช้เวลานอกชั่วโมงเรียน
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
10. ในขณะทากิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถปรึกษาครูได้
11. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
12. ทาแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอมเป็น
รายบุคคล
13. นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1
14. นักเรียนต้องได้รับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกคน
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กิจกรรมการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ว ยชุด ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
โดยเน้นให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสังเกต การสารวจ
และการนาเสนอ ด้วยการทางานเป็นกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
1.1 นักเรียนแต่ละคนทาแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการ
ของแบบจาลองอะตอม จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
1.2 สร้างความสนใจ โดยแจ้งเรื่องที่จะเรียนรู้ในวันนี้คือ เรื่องวิวัฒนาการ
แบบจาลองอะตอม
- แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
- แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองของโบร์
- แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
1.3 จากนั้นนาเข้าสู่บทเรียน โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูสนทนากับ
นักเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
1.4 สร้างความสนใจโดยครูนาผลึกของเกลือและน้าตาลให้นักเรียนดู และ
ให้นักเรียนบอกลักษณะของผลึกดังกล่าวว่ามีลักษณะอย่างไร และครูใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด ดังนี้
- นักเรียนคิดว่าภายในผลึกนี้มีอะไรอยู่ข้างใน
- และนักเรียนคิดว่าลักษณะของอะตอมในความคิดของ
นักเรียนเป็นเหมือนผลึกนี้หรือไม่
1.5 แจ้งกิจกรรมที่จะต้องร่วมกันทาเป็นกลุ่มแข่งกัน โดยมีแรงจูงใจคือ ถ้า
กลุ่มที่ทางานที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจะได้คะแนนเต็ม
1.6 แจกชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของ
แบบจาลองอะตอม
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2. ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration)
2.1 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้คละระหว่าง
นักเรียนที่เรียนเก่ง คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน และทาการเลือกกลุ่มที่ 1,2,3 และ 4
2.2 ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า และทาความเข้าใจ ความหมายของ
แบบจาลองและวิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ จากใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของ
แบบจาลองอะตอม ในชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1
2.3 แจกอุปกรณ์ในการทากิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการแบบจาลอง
อะตอมดังนี้
- กระดาษโปสเตอร์
- ปากกาเมจิก
2.4 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายและทากิจกรรมร่วมกัน โดยเขียน
แผนภาพแบบจาลองอะตอมต่างๆ ลงในกระดาษโปสเตอร์ ตามหัวข้อดังนี้
- แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
- แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองของโบร์
- แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
3.1 นักเรียนร่วมกันอภิปราย นาเสนอแบบจาลองอะตอม
- แบบจาลองอะตอมของดอลตัน
- แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
- แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
- แบบจาลองของโบร์
- แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายการทากิจกรรม การสร้างแผนภาพ
แบบจาลองอะตอม โดยครูและนักเรียนเลือกแผนภาพที่นักเรียนคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่แน่ใจมา 1
แผนภาพ หลังจากนั้นร่วมกัน อภิปรายแผนภาพที่เลือก โดยเน้นบริเวณที่ความคิดเห็นของนักเรียนไม่
ตรงกัน และบริเวณที่นักเรียน เกิดข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันทั้งชั้น
เรียน
3.3 นักเรียนทาใบงานที่ 1 เรื่องวิวัฒนาการแบบจาลองอะตอม
3.4 นักเรียนไปศึกษาความรู้ เรื่องพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิ
กอนุภาคมูลฐานของอะตอมมาล่วงหน้า ซึ่งจะได้เรียนในคาบต่อไป
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ชั่วโมงที่ 2
4.ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)
4.1 ครูผู้สอนอธิบายถึงความสาคัญของแบบจาลองอะตอม ว่าแบบจาลอง
อะตอมเป็นพื้นฐาน ในการเรียน เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
และแบบจาลอง อะตอมของนิลส์โบร์ จะถูกนาไปใช้ในการอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในชั่วโมงหน้า
4.2 นักเรียนถามเกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ในส่วน
ที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนนี้
4.3 ให้นักเรียนจัดทาผังมโนทัศน์ที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการแบบจาลองอะตอม
5. ขั้นวัดและประเมินผล (Evaluation)
5.1 นักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจและเฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของ
แบบจาลองอะตอม
5.2 แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้และความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
5.3 นักเรียนแต่ละคนทาแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการ
ของแบบจาลองอะตอม จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
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แบบทดสอบก่อนเรียน ที่ 1
เรื่อง วิวฒ
ั นาการของแบบจาลองอะตอม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

ให้นกั เรี ยนกากบาทข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยน
กำกบำทข้อที่
ถูกที่สุดเพียง
1. ข้อใดเป็นแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
ข้อเดียว
ก.

ข.

ค.

ง.

2. แบบจาลองอะตอมของดอลตันเป็นอย่างไร
ก. ทรงกลมตัน
ข. ทรงกลงกลวง
ค. ทรงกลมมีช่องตรงกลาง ง. ทรงกลมผิวขรุขระ
3. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้องตามหลักทฤษฎี
ก. สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคที่สร้างขึ้น หรือทาลายไม่ได้
ข. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกได้
ค. สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่ยังไม่มีชื่อเรียก
ง. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได้
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4. แบบจาลองอะตอมของ Dalton ได้มาได้อย่างไร
ก. การทดลอง
ข. การใช้หลักตรรกศาสตร์
ค. การทาแบบสอบถามนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
ง. การเสนอความคิด
5. ทอมสันใช้วธิ ีใดที่จะทำให้ทรำบประจุของรังสี แคโทด
ก. เพิ่มควำมดัน ก๊ำซ
ข. ใช้สนำมแม่เหล็ก
ค. ลดควำมต่ำงศักย์
ง. ใส่ สนำมไฟฟ้ ำ
6. ประจุต่อมวลของ e
ก. 1.76 x 108 คูลอมบ์/กรัม
ข. 1.6 x 10-19 คูลอมบ์/กรัม
ค. 9.1 x 10-28 คูลอมบ์/กรัม
ง. 6.02 x 10-23 คูลอมบ์/กรัม
7. แบบจำลองอะตอมของทอมสันและแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ ฟอร์ ดต่ำงกัน
อย่ำงไร
ก. ชนิดของอนุภำคในอะตอม
ข. ตำแหน่งของอนุภำคในอะตอม
ค. จำนวนอนุภำคในอะตอม
ง. ขนำดอนุภำคในอะตอม
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8. รัทเทอร์ฟอร์ด ยิงสิ่งใดใส่แผ่นโลหะบางๆ
ก. รังสีแกมมา
ข. 42He
ค. รังสีเอ็กซ์
ง 42He2+
9. สิ่งที่ยิงใส่แผ่นโลหะบาง ๆ เดินทางอย่างไร เรียงลาดับจากโอกาสมากไปยัง
โอกาสน้อย
ก. ไม่เบี่ยงเบน เบี่ยงเบน
สะท้อนกลับ
ข. สะท้อนกลับ เบี่ยงเบน
ไม่เบี่ยงเบน
ค. ไม่เบี่ยงเบน สะท้อนกลับ เบี่ยงเบน
ง. เบี่ยงเบน
ไม่เบี่ยงเบน
สะท้อนกลับ
10. สิ่งใดทาให้อะตอมมีขนาดใหญ่ และมีมวลมากตามลาดับ
ก. อิเล็กตรอน
พื้นที่ตัน
ข. พื้นที่ว่าง
โปรตอน
ค. โปรตอน
อิเล็กตรอน
ง. อิเล็กตรอน
โปรตอน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
สรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้ .............คะแนน คิดเป็นร้อยละ .............
( ) ผ่าน ( 8 – 10)
( ) ไม่ผ่าน ( 0 – 7)
ลงชือ่ ........................................... ผู้ตรวจ
( .......................................................)
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรี ยนชุ ดที่ 1
เรื่อง วิวฒ
ั นาการของแบบจาลองอะตอม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31102 ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เฉลยคาตอบ
ข้อ 1. ก
ข้อ 2. ก
ข้อ 3. ง
ข้อ 4. ง
ข้อ 5. ข
ข้อ 6. ก
ข้อ 7. ข
ข้อ 8. ง
ข้อ 9. ก
ข้อ 10.ข

เป็ นอย่ำงไรบ้ำงคะ ทำถูกกี่ขอ้ ถ้ำ
ยังทำได้นอ้ ยก็ไม่เป็ นไรนะคะ มำ
ศึกษำเนื้อหำแล้วค่อยสอบอีกที
นะคะ

กิจกรรมที่ 1
เรื่อง แบบจาลองอะตอม
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จุดประสงค์
1. เพื่ออธิบายแบบจาลองอะตอม
2. เพือ่ วาดภาพแบบจาลองอะตอม
อุปกรณ์
- กระดาษบรู๊ฟ
- ปากกาเมจิก
- ไม้บรรทัด
วิธีทากิจกรรม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นคนเก่ง
ปานกลาง อ่อน คละกัน แล้วแต่งตั้งกลุ่มที่ 1-4 แล้ววาดภาพแบบจาลองอะตอมซึ่งมี 5 แบบจาลอง
1. วาดภาพแบบจาลองอะตอมของดอลตัน
2. วาดภาพแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
3. วาดภาพแบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
4. วาดภาพแบบจาลองของโบร์
5. วาดภาพแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
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ใบความรู้ ที่ 1
เรื่อง แบบจาลองอะตอม
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและทาความเข้าใจเรื่องแบบจาลองอะตอม
แบบจาลองอะตอมของดอลตัน

ภาพที่ 1.1 แบบจาลองอะตอมดาลตันและ จอห์น ดาลตัน
ที่มา : www.physics.science.cmu.ac.th
อะตอมมีลักษณะทรงกลม และเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ และไม่สามารถ
สร้างขึ้นใหม่หรือทาให้สูญหายไปได้
จอห์น ดอลตัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นนักเคมีคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม
ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ หลายอนุภาค อนุภาคเหล่านี้เรียกว่า อะตอม ซึ่งแบ่งแยกและ
ทาให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันย่อมมีสมบัติเหมือนกัน มีมวลเท่าๆ กัน แต่มีสมบัติแตกต่างจาก
อะตอมของธาตุอื่น ๆ
สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า 1 ชนิด ทาปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลง
ตัวอย่างง่าย
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แบบจาลองอะตอมของทอมสัน

ภาพที่1.2 แบบจาลองอะตอมของทอมสันและเจ. เจ. ทอมสัน
ที่มา : www. atomic-model.blogspot.com

อะตอม ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่าเสมออะตอมใน
สภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจานวนประจุบวกเท่ากับประจุลบ
เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทาการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ
การนาไฟฟ้าของก๊าซโดยใช้หลอดรังสีแคโทด ได้ผลสรุปด้งนี้
ค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคลบหรืออิเล็กตรอน (e ) มีค่าเท่ากับ
คูลอมบ์ต่อกรัม
ซึ่งมีค่าคงที่เสมอไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซและโลหะที่ใช้ทาแคโทด
สรุปแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลุม มีอนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า โปรตอน อนุภาคที่มีประจุลบ เรียกว่า
อิเล็กตรอน และจานวนโปรตอนเท่ากับจานวนอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วไปในทรงกลม
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รูปที่ 1.3 การทดลองที่สนับสนุนแบบจาลองอะตอม
ที่มา : www.krukoongchemistry.wordpress.com

การทดลองที่สนับสนุนแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
สโตนีย์ ได้ศึกษาผลงานของฟาราเดย์ และเป็นผู้สรุปว่า ไฟฟ้าประกอบด้วยอนุภาคทางไฟฟ้า
และตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กในอะตอมของธาตุ
ฟาราเดย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้าและได้ตั้งกฎการแยกสารด้วย
ไฟฟ้า

รูปที่ 1.4 การทดลองที่สนับสนุนแบบจาลองอะตอม
ที่มา : www.krukoongchemistry.wordpress.com
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รอเบิร์ต แอนดูรส์ มิลลิแกน ได้ทาการทดลองต่อจากทอมสัน เพื่อหาประจุที่มีอยู่ในอิเล็กตรอน
แต่ละตัว เรียกการทดลองนั้นว่า

รูปที่ 1.5 การทดลองที่สนับสนุนแบบจาลองอะตอม
ที่มา : www.krukoongchemistry.wordpress.com
แต่ละตัว มีประจุเท่ากับ 1.6 X 10-19 คูลอมบ์
แต่ละตัว มีมวลเท่ากับ
คูลอมบ์
ออยแกน โกลด์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ทาการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทด
พบว่า อนุภาคบวก มีค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ และอนุภาคบวกที่เกิดจาก
ไฮโดรเจน เรียกว่า โปรตอน

27

แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

เออร์เนสต์รัทเทอร์ฟอร์ด

รูปที่ 1.6 แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
ที่มา : www.Ch-atom.blogspot.com
อะตอม ประกอบด้วย นิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมอยู่ตรงกลาง มีขนาดเล็ก และมีมวลมาก และมี
อิเล็กตรอนซึ่งมีมวลน้อยวิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส
ลอร์อเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ และฮันส์ ไกเกอร์นักวิทยาศาสตร์
ชาวเยอรมัน ได้ทาการทดลองยิงอนุภาคแอลฟา (α, 42He )ไปยังแผ่นทองคาบาง ๆ เรียกการทดลองนี้ว่า
การทดลองการกระเจิงรังสีอัลฟาของรัทเทอร์ฟอร์ด
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รูปที่ 1.7 การทดลองที่สนับสนุนแบบจาลองอะตอม
ที่มา : www. www.Ch-atom.blogspot.com
จากการทดลองพบว่า
 อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่วิ่งเป็นแนวเส้นตรงทะลุแผ่นทองคาบาง ๆ
 อนุภาคแอลฟาบางส่วนวิ่งเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรง
 อนุภาคแอลฟาส่วนน้อยสะท้อนกลับ
ดังนั้นรัทเทอร์ฟอร์ด เชื่อว่า น่าจะมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งอยู่ภายในนิวเคลียส ซึ่งไม่มีประจุ แต่มี
มวลใกล้เคียงกับโปรตอน
เซอร์เจมส์ แชดวิก นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทาการทดลองยิงอนุภาคแอลฟา
4
(α, 2He )ไปยังอะตอมของธาตุต่าง ๆ และได้สรุปว่า ในนิวเคลียสของอะตอมมีอนุภาคที่เป็นกลางทาง
ไฟฟ้า เรียกว่า นิวตรอน ดังนั้นแบบจาลองอะตอม จึงมีลักษณะดังรูป

รูปที่ 1.8 แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
ที่มา : www. www.Ch-atom.blogspot.com
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แบบจาลองอะตอมของนีลส์ โบร์

แบบจาลองอะตอมของโบร์

นีลส์ โบร์
รูปที่ 1.9 แบบจาลองอะตอมของโบร์
ที่มา : www.google.co.th

จากแบบจาลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ดทาให้ทราบว่า อะตอมมีขนาดเล็กจึงมีนิวเคลียสอยู่ตรง
กลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่โดยรอบ แต่ไม่ทราบว่าอยู่ในลักษณะใด นีลส์ โบร์ (Niels Bohr) จึงได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสเปกตรัม ที่ แมกซ์แพลงค์ (Max Plank) ได้ศึกษาและสรุปเป็นกฎไว้ว่า "พลังงานของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้น" กล่าวคือ คลื่นที่มีความยาวคลื่นมากจะ
มีความถี่และพลังงานน้อย ส่วนคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยจะมีความถี่และพลังงานมาก
ต่อมา กุสตาฟ โรเบิร์ต เคิร์กคอฟฟ์ (Gustav Robert Kirchhoff) ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่า
เครื่องสเปกโทรสโคป (spectroscope) ซึ่งใช้สาหรับแยกสเปกตรัมของแสงขาว และตรวจเส้นสเปกตรัม
ของสารที่ถูกเผาซึ่งสามารถนามาตรวจสารต่างๆ ได้ว่าประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง ทาให้สรุปได้ว่าเส้น
สเปกตรัมที่เกิดจากโลหะชนิดเดียวกัน จะให้สีของเปลวไฟหรือสเปกตรัมเหมือนกัน ส่วนอโลหะก็จะให้
สเปกตรัมเหมือนกันแต่จะอยู่ในช่วงความถี่ที่ตาของเรามองเห็น สาหรับพวกก๊าซหรือไอก็อาจดูสเปกตรัม
ได้ โดยการนาก๊าซมาบรรจุในหลอดแก้วที่เรียกว่า หลอดสเปกตรัม โดยทาให้มีความดันต่าความต่างศักย์
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สูง ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการเผาด้วยความร้อน ก็จะให้สเปกตรัมสีต่างๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่าก๊าซ
แต่ละชนิดก็จะให้สเปกตรัมที่แตกต่างกัน
ข้อสรุปที่ได้จากการใช้สเปกตรัม
1.เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น จะไปอยู่ในระดับพลังงานสูงขึ้น จากนั้นอิเล็กตรอนจะพยายาม
ปรับตัวเองโดยการคายพลังงานออกมาในรูปของแสงที่มีความถี่เฉพาะค่า
2.อิเล็กตรอนอาจมีการเคลื่อนที่ชั้นต่างๆ ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นชั้นที่อยู่ติดกันเมื่อได้รับพลังงานสูงขึ้น
3.ระดับพลังงานยิ่งสูงจะมีความแตกต่างของพลังงานน้อยกว่าระดับพลังงานต่าๆ
4.อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะมีระดับพลังงานต่ากว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ไกลนิวเคลียส
เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงได้เสนอแบบจาลองของอะตอมใหม่ว่า "อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสเป็น
แกนกลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่โดยรอบในลักษณะเป็นชั้น" แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัว และ
เรียกระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุด ซึ่งมีระดับพลังงานต่าที่สุด เรียกว่า ระดับ
พลังงาน K และเรียกระดับพลังงานถัดออกมาว่า ระดับพลังงาน L,M,N,... ตามลาดับ

รูปที่ 1.10 แบบจาลองอะตอมของโบร์
ที่มา : www. google.co.th
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แบบจาลองอะตอมของกลุ่มหมอก

รูปที่ 1.11 แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
ที่มา : www. google.co.th

อะตอมจะประกอบด้วย กลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียส โดยมีทิศทางไม่แน่นอน
โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนบริเวณใกล้นิวเคลียสมีมากกว่าบริเวณที่อยู่ห่างจากนิวเคลียส
เนื่องจากแบบจาลองอะตอมของโบร์ใช้อธิบายได้ดีเฉพาะธาตุไฮโรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ดังนั้น
ถ้าธาตุมีหลายอิเล็กตรอน ทฤษฏีของโบร์ไม่สามารถอธิบายได้ นักวิทยาศาสตร์จึงค้นคว้า ทดลองจนเกิด
เป็นแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก ซึ่งมีลักษณะดังนี้
 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยความเร็วสูง วงโคจรไม่จาเป็นต้องเป็นวงกลมเสมอ
 ไม่สามารถบอกตาแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้
 บริเวณกลุ่มหมอกหนาทึบ แสดงว่ามีโอกาสพบอิเล็กตรอนบริเวณนั้นมาก และบริเวณที่กลุ่ม
หมอกจาง แสดงว่ามีโอกาสพบอิเล็กตรอนน้อย
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ใบงานที่ 1
เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
ชื่อ..............................................................................ชั้น................เลขที่.............
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวาดภาพแบบจาลองอะตอมแบบต่างๆ พร้อมทั้งเขียนคาอธิบายลักษณะ
แต่ละแบบจาลองของอะตอมให้เข้าใจพอสังเขป (คะแนน 10 คะแนน)
แบบจาลองอะตอมของจอห์นดาลตัน (2 คะแนน)

แบบจาลองอะตอมของทอมสัน (2 คะแนน)

แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด (2 คะแนน)

แบบจาลองอะตอมของนีลส์โบร์ (2 คะแนน)

แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก (2 คะแนน)
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เฉลยใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
แบบจาลองอะตอมของจอห์นดอลตัน
แบบจาลองอะตอมของดอลตัน “อะตอมมี
ลักษณะเป็นทรงกลมตันขนาดเล็ก แบ่งแยกไม่ได้”
แบบจาลองอะตอมของทอมสัน
แบบจาลองอะตอมของทอมสัน “อะตอม
ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมี ประจุบวกและ
อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ กระจายอยู่ทั่วไปอย่าง
สม่าเสมอ อะตอมที่เป็นกลางจะมีจานวนประจุ
บวกเท่ากับจานวนประจุลบ”
แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด “อะตอม
ประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมีขนาดเล็กมากอยู่ตรง
กลาง มีประจุไฟฟ้าบวก มีมวลมาก และมี
อิเล็กตรอนซึ่งมีมวลน้อยวิ่งวนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส“
แบบจาลองอะตอมของนีลส์โบร์
แบบจาลองอะตอมของนีลส์ โบร์ “อิเล็กตรอน
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้น ๆ คล้ายกับวงโคจร
ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ แต่ละชั้นเรียกว่า
ระดับพลังงาน ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะตัว ชั้น
อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุด จะมีระดับ
พลังงานต่าสุด เรียกว่าชั้น K และเรียกระดับชั้น
พลังงานถัดออกไปว่าชั้น L M N… ตามลาดับ”
ปัจจุบันใช้ 1 2 3 ….
แบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
แบบจาลองอะตอมกลุ่มหมอก “อะตอม
ประกอบด้วยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนรอบ ๆ
นิวเคลียส บริเวณที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมีกลุ่มหมอก
หนาแน่นกว่าบริเวณที่อยู่ไกลออกไป บริเวณที่มี
กลุ่มหมอกหนาแน่นมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่า

34

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนกากบาทข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยน
กำกบำทข้อที่
ถูกที่สุดเพียง 1. ข้อใดเป็นแบบจาลองอะตอมของทอมสัน
ข้อเดียว
ก.

ข.

ค.

ง.

2. แบบจาลองอะตอมของดอลตันเป็นอย่างไร
ก. ทรงกลมตัน
ข. ทรงกลงกลวง
ค. ทรงกลมมีช่องตรงกลาง
ง. ทรงกลมผิวขรุขระ
3. ทฤษฎีอะตอมดอลตันข้อใดถูกต้องตามหลักทฤษฎี
ก. สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคที่สร้างขึ้น หรือทาลายไม่ได้
ข. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกได้
ค. สารประกอบขึ้นด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่ยังไม่มีชื่อเรียก
ง. สารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งแยกไม่ได
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4. แบบจาลองอะตอมของ Dalton ได้มาได้อย่างไร
ก. การทดลอง
ข. การใช้หลักตรรกศาสตร์
ค. การทาแบบสอบถามนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
ง. การเสนอความคิด

5. ทอมสันใช้วิธีใดที่จะทาให้ทราบประจุของรังสีแคโทด
ก. เพิ่มความดันก๊าซ
ข. ใช้สนามแม่เหล็ก
ค. ลดความต่างศักย์
ง. ใส่สนามไฟฟ้า
6. ประจุต่อมวลของ e
ก. 1.76 x 108
ข. 1.6 x 10-19
ค. 9.1 x 10-28
ง. 6.02 x 10-23

คูลอมบ์/กรัม
คูลอมบ์/กรัม
คูลอมบ์/กรัม
คูลอมบ์/กรัม

7. แบบจาลองอะตอมของทอมสันและแบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
ต่างกัน อย่างไร
ก. ชนิดของอนุภาคในอะตอม
ข. ตาแหน่งของอนุภาคในอะตอม
ค. จานวนอนุภาคในอะตอม
ง. ขนาดอนุภาคในอะตอม
8. รัทเทอร์ฟอร์ด ยิงสิ่งใดใส่แผ่นโลหะบางๆ
ก. รังสีแกมมา
ข. 42He
ค. รังสีเอ็กซ์
ง 42He2+
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9. สิ่งที่ยิงใส่แผ่นโลหะบาง ๆ เดินทางอย่างไร เรียงลาดับจากโอกาสมากไปยัง
โอกาสน้อย
ก. ไม่เบี่ยงเบน เบี่ยงเบน
สะท้อนกลับ
ข. สะท้อนกลับ เบี่ยงเบน
ไม่เบี่ยงเบน
ค. ไม่เบี่ยงเบน สะท้อนกลับ เบี่ยงเบน
ง. เบี่ยงเบน
ไม่เบี่ยงเบน
สะท้อนกลับ
10. สิ่งใดทาให้อะตอมมีขนาดใหญ่ และมีมวลมากตามลาดับ
ก. อิเล็กตรอน
พื้นที่ตัน
ข. พื้นที่ว่าง
โปรตอน
ค. โปรตอน
อิเล็กตรอน
ง. อิเล็กตรอน
โปรตอน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่ได้ .............คะแนน คิดเป็นร้อยละ .............
สรุปผลการประเมิน ( ) ผ่าน ( 8 – 10)
( ) ไม่ผ่าน ( 0 – 7)
ลงชือ่ ........................................... ผู้ตรวจ
( ...........................................................
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วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม ประกอบด้วย
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
1.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
1.3 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
1.4 ใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
1.5 แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
2. สิ่งของ เครื่องใช้ในห้องเรียน /ในบริเวณโรงเรียน
3. คู่มือวิทยาศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด
5. อุปกรณ์การทาผังมโนทัศน์ คือ กระดาษ สีไม้ ดินสอ ปากกาเมจิก ยางลบ ไม้บรรทัด
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การวัดและประเมินผล
ด้านความรู้ (k)
1. วิธีการวัด
1.1 ทดสอบก่อนเรียน
1.2 ตรวจใบงาน
1.3 จัดทาผังมโนทัศน์
1.4 ทดสอบหลังเรียน
2. เครื่องมือวัด
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
2.2 ใบงานที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
2.3 แบบประเมินผังมโนทัศน์
2.4 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง วิวัฒนาการของแบบจาลองอะตอม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ด้านความรู้ ต้องได้คะแนนจาก การทดสอบก่อนเรียน ตรวจใบงาน ผังมโนทัศน์
การทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. วิธีการวัด
1.1 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.1 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
2. เครื่องมือวัด
2.1 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
1.1 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ด้านทักษะ/กระบวนการต้องได้คะแนนจากการประเมินการนาเสนอผลงาน ประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. วิธีการวัด
1.1 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เครื่องมือวัด
2.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เกณฑ์การประเมิน
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3.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องได้คะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
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