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ค าน า 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  อะตอมและตารางธาตุ  ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท าเป็นชุดการสอนที่สอดคลอ้งกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3  สาร
และสมบัติของสาร จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมความรู้จากการศึกษาค้นคว้าต าราและเอกสารงานวิจัย  เป็นการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อให้ครูผู้สอนใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และเป็นชุดการสอนส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะส าคญัในการศึกษาหาความรู้โดยศึกษาเนื้อหา และฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง  โดยการเรียนรู้ตามขั้นตอนด้วยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตในอนาคต  ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี1   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ืองอะตอมและตารางธาตุ  ประกอบด้วยชุดการ
สอนทั้งหมด 6 ชุด  ดังนี้ 

ชุดที่ 1 วิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
ชุดที่ 2  อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป 
ชุดที่ 3  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สเปกตรัม 
ชุดที่ 4  การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
ชุดที่ 5  วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
ชุดที่ 6  สมบัติธาตุตามคาบและหมู ่
เมื่อผู้เรียนศึกษาชุดการสอนนี้แล้ว  ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ  เพราะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง

เป็นระบบ  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพของตนเอง  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนส าหรับนักเรียน  
ครูผู้สอน รวมทั้งผู้ที่สนใจ  และสามารถพัฒนานกัเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้งมี
ทักษะและความรู้พื้นฐานเพียงพอ  ส าหรับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 ขอขอบคณุผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้าต ารา  
เอกสาร งานวิจัยรวมทั้งข้อมูลจากอนิเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง  ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา  
ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งของนวัตกรรม  รวมทั้งเครื่องมือและแบบประเมินผล  จนท าให้
ผู้จัดท าสามารถจัดท าชุดการสอนได้อย่างมีคณุภาพและประสบผลส าเร็จในการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แก่นักเรียนในชั้นเรียน  ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       ค 
ล าดับขั้นการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้      ง 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        จ 
แบบทดสอบก่อนเรียน         1 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน       3 
บัตรเนื้อหาการน าไฟฟ้า         4 
บัตรเนื้อหาการค้นพบโปรตอน        9 
กิจกรรมที่ 1 หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน    13 
กิจกรรมที่ 2  Active Reading        14 
กิจกรรมที่ 3 Active Writing        15 
แบบฝึกหัดที่ 1 หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   16 
แบบฝึกหัดที่ 2  หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   17 
แบบทดสอบหลังเรียน         18 
เฉลยกิจกรรมที่ 1 หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   20 
เฉลยกิจกรรมที่ 2  Active Reading          21 
เฉลยกิจกรรมที่ 3 Active Writing        24 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1  หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   25 
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2   หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน    26 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน       27 
บรรณานุกรม          28 
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ค าช้ีแจง 

ชุดที่ 2  หลอดรังสีแคโทดและแบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   
 
 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2  อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ วิชาเคมี 1  รหัส ว30221  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

2. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1  ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
2.2  ล าดับขั้นการเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3  แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.4  บัตรเนื้อหา 
2.5  บัตรกิจกรรม 
2.6  บัตร 
2.7  แนวทางวิเคราะห์กิจกรรมการทดลอง 
2.8  แบบทดสอบหลังเรียน 

3.  เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 
4. ผู้ใช้ชุดกิจกรรมนี้ควรศึกษาค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนใช้ 
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แผนผงัแสดงข้ันตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 2  อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.อ่านค าช้ีแจง/ ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติกิจกรรม 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ศึกษาบตัรเนื้อหา 
- ท าบัตรกิจกรรม 
- ท าบัตรแบบฝึกหัด 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

3. ตรวจสอบค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน, 
บัตรกิจกรรม, บัตรแบบฝึกหัด จากบัตรเฉลย 

4. ศึกษาชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ชุดต่อไป 

คะแนนหลังเรียนได้
สูงกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

คะแนนหลังเรยีนได้
ต ่ำกว่ำร้อยละ 80   ไม่ผ่ำน 

ง 



ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียน 

 
 

การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี 1 รหัส ว30221 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1  ชุดที่ 2 อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป  ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน
ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2 อนุภาคมลูฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและไอโซโทป   
 2. แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน โดยคละความสามารถนักเรียนในกลุ่มเป็นเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
3. อ่านค าช้ีแจง ค าแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 2  อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวล

และไอโซโทป    จ านวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน บันทึกผลคะแนนทีไ่ด้ลงในแบบบนัทึก
คะแนน 

6. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามบัตรกิจกรรม และบัตรแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ

ค าตอบได้จากเฉลยบัตรกิจกรรม และเฉลยบัตรแบบฝึกหัด 
8. ท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่2 อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลขมวลและ

ไอโซโทป  จ านวน 10 ข้อ 
9. ตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมบันทึกผลคะแนนที่ไดล้ง  เพื่อตรวจสอบ

ความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป  จึงจะผ่านเกณฑ์ 
ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดให้ทบทวนเนื้อหา  แล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง หากผ่าน
เกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดต่อไป 

ข้อควรปฏิบัติ 
1. หากมีข้อสงสัยให้ขอค าอธิบายให้ถามครูผู้สอน เพื่อร่วมกันสรุปข้อสงสัยนั้น ๆ 
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยจนกว่า 

นักเรียนจะท ากิจกรรมเสร็จ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน 
 
 

 

จ 



ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส าหรับครู 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี1 รหัส ว 30221ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง อะตอมและตารางธาตุ ชุดที่ 2 อนุภาคมูลฐาน  เลขอะตอม  เลข
มวลและไอโซโทป  จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรเตรียมความพร้อม และปฏิบัติตามคาแนะน า ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแผนจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอน เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และค า
ช้ีแจงต่างๆให้เข้าใจก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. เตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมและครบจ านวนนักเรียนในชั้นเรียนแต่
ละกลุม่ 

3. เมื่อมีกิจกรรมกลุ่มให้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน จ านวนกลุ่มขึน้อยู่กับนักเรียนในชั้น
เรียน โดยคละนักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง และออ่น ให้มีการเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 

4. ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง แนะน า  ขั้นตอน
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวปฏิบัต ิในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงให้ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

5. ขณะที่นกัเรียนท ากิจกรรม ครูคอยให้ความช่วยเหลือแนะน ากระตุ้นให้นักเรียนท ากิจกรรม อย่าง
กระตือรือร้นและตอบข้อสงสัยต่างๆ ระหว่างเรียนพร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างาน ของ
นักเรียน 

6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วน าผลทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนแจ้งให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าทางการเรียน 

7. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจบัตรกิจกรรมและบัตรแบบฝึกหัด 

8. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วัสดุ สิ่งของ และอุปกรณ์ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป 
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