
 

0 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยการการเรยีนรูท้ี ่ 2 เรือ่ง  พนัธะไอออนกิ 

ชุดที่  1  การเกิดพันธะไอออนิก 



 

ก ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 พนัธะไอออนิก รายวิชา

เคมี 1 ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จดัท าข้ึนเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้คู่กบั
ชุด กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 พนัธะไอออนิก  รายวิชาเคมี 1 ส าหรับ 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ซ่ึงนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้น้ีเป็นนวตักรรมท่ี ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหา
เป็น สามารถพฒันาตนเองได ้ซ่ึงถือวา่ เป็นไปตามแนวทางการจดัการศึกษาของชาติท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และสนองตอบต่อพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ี มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทั้ง
ดา้นความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ส่ือสาร การตดัสินใจ การน่าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าจนั ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและ
ค่านิยมอนัพงึประสงค ์

คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์น้ี จดัท าข้ึนครอบคลุมผลการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนปทุมวไิล ซ่ึงประกอบดว้ยคู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ทั้งหมด 8 ชุด ชุดน้ี 
เป็นชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 2 ชัว่โมง 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์เล่มน้ีจะช่วยให้
ครูผูส้อน สามารถใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และสามารถพฒันาผูเ้รียน ให้มีความรู้ความเชา้ใจเก่ียวกบัการเกิดพนัธะไอออนิกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาการ เรียนรู้ของผูเ้รียนต่อไป 

อรวชิญ ์ทองมาก 

 
 
 
 
 

ค าน า 



 

ข ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

ค าน า            ก 
สารบญั            ข 
ค าช้ีแจงเก่ียวกบัชุดกิจกรรม         1 
ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมส าหรับครูผูส้อน       2 
บทบาทครูผูส้อน          4 
รายการวสัดุ อุปกรณ์          5 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สาระส าคญั ผลการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้          6 
ใบความรู้ท่ี 1.1 กฎออกเตต (Octet rule) และการเกิดไอออน      28 
ใบความรู้ท่ี 1.2 การเกิดพนัธะไอออนิก        30 
เฉลยใบกิจกรรม เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกิดพนัธะไอออนิก     34 
เฉลยแบบฝึกหดัท่ี 1.1 กฎออกเตต (Octet rule) และการเกิดไอออน     39 
เฉลยแบบฝึกหดัท่ี 1.2 การเกิดพนัธะไอออนิก       41 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก     42 
บรรณานุกรม           46 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

เร่ือง หน้า 



 

1 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง พนัธะไอออนิก รายวชิาเคมี 1 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์จ านวน 8 ชุด ดงัน้ี 

ชุดที ่1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 
ชุดท่ี 2 เร่ือง โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 3 เร่ือง การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 4 เร่ือง การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 5 เร่ือง พลงังานกบัการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 6 เร่ือง สมบติัสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 7 เร่ือง ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 
ชุดท่ี 8 เร่ือง ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์น้ี เป็นชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก ใชป้ระกอบ
แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง พนัธะไอออนิก รายวชิา เคมี 1 จ านวน 1 แผน เวลา  2
ชัว่โมง 

3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 
3.1 ค าช้ีแจงเก่ียวกบัชุดกิจกรรม 
3.2 ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมส าหรับครูผูส้อน 
3.3 บทบาทของครูผูส้อน 
3.4 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน 
3.6 ใบความรู้ 
3.7 ใบกิจกรรม 
3.8 แบบฝึกหดั 
3.9 เฉลยใบกิจกรรม 
3.10 เฉลยแบบฝึกหดั 
3.11 แบบทดสอบหลงัเรียน 
3.12 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
3.13 บรรณานุกรม 

4. ควรศึกษาค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมก่อนใช ้

ค าช้ีแจงเกีย่วกบัชุดกจิกรรม 



 

2 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเนน้
ใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม 'ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และส่งเสริมให้ นกัเรียนได้
ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ และมี
ประสิทธิภาพ ครูผูส้อนควรด าเนินการดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการสอน 
1.1 ศึกษาค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ใหเ้ชา้ใจก่อนอยา่งละเอียดรอบคอบ 
1.2 ศึกษาสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีจะสอนและขั้นตอนต่างๆใน 

แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
1.3 ตรวจดูอุปกรณ์ต่างๆ ในชุดกิจรรมวา่มีครบตามท่ีระบุไวห้รือไม่ อยูใ่นสภาพใชง้านไดห้รือไม ่
1.4 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้หเ้ป็นไปตามล าดบัการใชก่้อนหลงั 

2. ขั้นสอน 
ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ดงัน้ี 
ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการน่าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย    

ความสนใจของนกัเรียนเองหรือจากการอภิปรายกลุ่ม 
ขั้นส ารวจและค้นหา เม่ือท าความเขา้ใจในประเด็นหรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาแลว้ก็วางแผน ก าหนด

แนวทางการส ารวจ ตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนดแนวทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บ รวบรวมขอ้มูล 
ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป เม่ือไดข้อ้มูลอยา่งเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแลว้ จึงน าขอ้มูลท่ี ไดม้า

วเิคราะห์ แปลผล สรุปผล 
ขั้นขยายความ รู้ เป็นการน าความรู้ท่ีสร้างข้ึนไปเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดท่ีได้คน้ควา้ 

เพิ่มเติม ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กวา้งขวางข้ึนจากนั้นจึงน าไปสู่การน าความรู้ไป 
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ หรือใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 ขั้นประเมิน เป็นการประเมินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร
และมากนอ้ยเพียงใด 

 
 
 
 
 

ส าหรับครูผู้สอน 

ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรม 



 

3 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
ขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม ครูคอยใหค้วามช่วยเหลือแนะน ากระตุน้ให้นกัเรียนท ากิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น

และตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ พร้อมทั้งสังเกตและประเมินพฤติกรรมดา้นทกัษะ/กระบวนการและ คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคท่ี์นกัเรียนแสดงออกดว้ย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ หลงัเรียนในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์แต่ละชุด 

 
3. ขั้นหลังสอน 

เม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ครูใหน้กัเรียนร่วมตรวจสอบและเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการใชค้ร้ังต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

 
1. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก ใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะน าไปใช ้
2. ตรวจชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์

ครบถว้น 
3. ครูอธิบายวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และแจง้ผลการเรียนรู้ และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 
4. ครูด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
5. ครูก าหนดบทบาทของนักเรียนและก ากบัติดตามการฝึกปฏิบติักิจกรรมเน้นให้มีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมกลุ่มโดยใหค้  าปรึกษาและแนะน านกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
6. ครูประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยประเมินด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอนัพึง

ประสงค์โดยใช้แบบทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงถึงทกัษะ/กระบวนการกลุ่ม และ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทครูผู้สอน 



 

5 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้

ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์โดยมีรายการวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการ         
จดักิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 
2) ปากกาสี/ปากกาเคมี 
3) กระดาษโปสเตอร์ 
4) เทปกาว 
5) แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 
6) ใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง กฎออกเตตและการเกิดไอออน 
7) ใบความรู้ท่ี 1.2 เร่ือง การเกิดพนัธะไออนิก 
8) ใบกิจกรรม เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
9) แบบฝึกหดัท่ี 1.1 เร่ือง กฎออกเตตและการเกิดไอออน 
10) แบบฝึกหดัท่ี 1.2 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 
11) แบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการวสัดุ อปุกรณ์ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว3.1 เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ               

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น่าความรู้
ไปใช ้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ 
แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้
ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เชา้ใจวา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความ 
เก่ียวชอ้งสัมพนัธ์กนั 

ว 3.1 ม.4-6/2 รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

สาระการเรียนรู้ 

1. กฎออกเตต 
2. การเกิดไอออน 
3. การเกิดพนัธะไอออนิก 

สาระส าคัญ 

 พนัธะไอออนิก (Ionic bond) เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหวา่งไอออนบวกกบัไอออนลบของโลหะ 
กบัอโลหะตามล าดบั โดยท่ีโลหะใหอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) แก่อโลหะ แลว้กลายเป็นไอออน บวก
ซ่ึงมีค่าประจุบวกเท่ากับจ านวนอิเล็กตรอนท่ีให้แก่อโลหะ ส่วนอโลหะรับอิเล็กตรอนจากโลหะเขา้มาเพื่อให้มี 
อิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากบั 8 หรือเป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) แลว้เปล่ียนไปเป็นไอออนลบท่ีมีประจุ ลบ
เท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีรับเขา้มา โดยไอออนบวกกบัไอออนลบจะรวมกนัในอตัราส่วนท่ีท าให้ประจุไฟฟ้า บวก
เท่ากบัประจุไฟฟ้าลบ กลายเป็นสารประกอบไอออนิกท่ีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
เร่ือง พนัธะไอออนิก 

ชุดที ่1 การเกดิพนัธะไอออนิก 
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ผลการการเรียนรู้ 

อธิบายเก่ียวกบักฎออกเตต การเกิดไอออน และการเกิดพนัธะไอออนิกได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เม่ือนกัเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนกั แลว้นกัเรียนสามารถ 
1. ด้านความรู้ (Knowledge; K) 

1.1 บอกการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุพร้อมทั้งระบุไดว้า่การจดัเรียงอิเล็กตรอนดงักล่าวเป็นไป 
ตามกฎออกเตตหรือไม่ 

1.2 บอกไดว้า่ธาตุท่ีก าหนดใหจ้ะเกิดไอออนขนดัใดและมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนอยา่งไร เม่ือทราบ 
สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 

1.3 ระบุคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกได ้

2. ด้านทกัษะกระบวนการ (Process; P) 
มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิกและ

กิจกรรม gallery walk ตามหาสารประกอบไอออนิก 

3. ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude; A) 
3.1 มีวนิยั 
3.2 ใฝ่เรียนรู้ 
3.3 มุ่งมัน่ในการท างาน 
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ช่ือวชิา เคมี1 รหัสวชิา ว30221        ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พนัธะไอออนิก      จ านวน 18 ช่ัวโมง 
เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก       จ านวน 2 ช่ัวโมง 

ผู้สอน นางสาวอรวชิญ์  ทองมาก       โรงเรียนปทุมวไิล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1   เขา้ใจสมบติัของสารความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยึดเหน่ียว    

ระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ผลการเรียนรู้   อธิบายเก่ียวกบักฎออกเตต การเกิดไอออน และการเกิดพนัธะไอออนิกได ้
มาตรฐาน ว8.1   ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ 

แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ว8.1 ม.4-6/2  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาด
ของขอ้มูล 

2. สาระส าคัญ 
พนัธะไอออนิก (ionic bond) เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหวา่งไอออนบวกกบัไอออนลบของโลหะกบั

อโลหะตามล าดบั โดยท่ีโลหะใหอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (valence electron) แก่อโลหะ แลว้กลายเป็นไอออนบวกซ่ึงมี
ค่าประจุบวกเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีให้แก่อโลหะ ส่วนอโลหะรับอิเล็กตรอนจากโลหะเขา้มาเพื่อใหมี้อิเล็กตรอน
วงนอกสุดเท่ากบั 8 หรือเป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) แลว้เปล่ียนไปเป็นไอออนลบท่ีมีประจุลบเท่ากบัจ านวน
อิเล็กตรอนท่ีรับเขา้มา โดยไอออนบวกกบัไอออนลบจะรวมกนัในอตัราส่วนท่ีท าใหป้ระจุไฟฟ้าบวกเท่ากบัประจุ
ไฟฟ้าลบ กลายเป็นสารประกอบไอออนิกท่ีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. กฎออกเตต 
2. การเกิดไอออน 
3. การเกิดพนัธะไอออนิก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
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4. สมรรถนะผู้เรียน 
คุณภาพผูเ้รียนดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนโดยยดึตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

- คิดวเิคราะห์ 
- คิดสังเคราะห์ 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.1. ด้านความรู้ (Knowledge; K) 
1) บอกการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุพร้อมทั้งระบุไดว้า่การจดัเรียงอิเล็กตรอนดงักล่าวเป็นไปตามกฏออก

เตตหรือไม่ 
2) บอกไดว้า่ธาตุท่ีก าหนดให้จะเกิดไอออนชนิดใดและมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนอยา่งไร เม่ือทราบสัญลกัษณ์

นิวเคลียร์ของธาตุ 
3) ระบุคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกได ้
5.2. ด้านทกัษะกระบวนการ (Process; P) 

มีทกัษะกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิกและ
กิจกรรม gallery walk ตามหาสารประกอบไอออนิก 

5.3. ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (Attitude; A) 
1) มีวนิยั 
2) ใฝ่เรียนรู้ 
3) มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. หลกัฐานหรือร่องรอยการเรียนรู้/การวดัและประเมินผล 
6.1 ความรู้ 

ภาระงาน /ช้ินงาน วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ทีใ่ช้ ผู้ประเมิน 

1. แบบฝึกหดัท่ี 1.1 
เร่ือง กฏออกเตต 

และการเกิดไอออน 

ตรวจแบบฝึกหดั 
ท่ี 1.1 เร่ืองกฎออก
เตตและการเกิด
ไอออน 

แบบฝึกหดัท่ี 1.1 
เร่ือง กฎออกเตต 

และการเกิดไอออน 

ท าแบบฝึกหดัท่ี 1.1 
เร่ือง กฎออกเตต 
และการเกิดไอออน
ถูกตอ้งอยา่งนอ้ย 
ร้อยละ 80 

ครูผูส้อน 

2. แบบฝึกหดัท่ี 1.2 
เร่ือง การเกิดพนัธะ 

ไอออนิก 

ตรวจแบบฝึกหดั 
ท่ี 1.2 เร่ืองการเกิด
พนัธะไอออนิก 

แบบฝึกหดัท่ี 1.2 
เร่ือง การเกิดพนัธะ 

ไอออนิก 

ท าแบบฝึกหดัท่ี 1.2 
เร่ือง การเกิดพนัธะ 
ไอออนิกถูกตอ้ง 
อยา่งนอ้ยร้อยละ80 

ครูผูส้อน 

3. แบบทดสอบ 
หลงัเรียน เร่ือง การ 

เกิดพนัธะไอออนิก 

ตรวจแบบทดสอบ
หลงัเรียนเร่ืองการ
เกิดพนัธะไอออนิก 

แบบทดสอบ 
หลงัเรียน เร่ือง การ
เกิดพนัธะ 

ไอออนิก 

ท าแบบทดสอบ 
หลงัเรียน เร่ือง การ 
เกิดพนัธะไอออนิก
ถูกตอ้งอยา่งนอ้ย  
ร้อยละ80 

ครูผูส้อน 

 
6.2 ทกัษะ/กระบวนการ 
ภาระงาน /ช้ินงาน วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ทีใ่ช้ ผู้ประเมิน 

ท ากิจกรรมกลุ่ม เร่ือง 
การสร้างแผนภาพการเกิด
สารประกอบ 
ไอออนิกและกิจกรรม
gallery walk ตามหา
สารประกอบไอออนิก 

ประเมินทกัษะ 
กระบวนการ 

กลุ่ม 

แบบประเมินทกัษะ
กระบวน 
การกลุ่ม 

ตอ้งไดค้ะแนนทกัษะ 
กระบวนการกลุ่ม 
ไม่ต ่ากวา่ระดบั 

คุณภาพดี 

ครูผูส้อน 
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6.3 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
คุณลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ พฤติกรรม วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์ทีใ่ช้ ผู้ประเมิน 

มีวนิยั - ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง 
กฎเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบั 
ในชั้นเรียน 
- ตรงต่อเวลาในการ 
ปฏิบติักิจกรรมและ 
รับผดิชอบในการ 
ท างาน 

สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบประเมิน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึง 
ประสงค ์

ตอ้งไดค้ะแนน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
ไม่ต ่ากวา่ระดบั 
คุณภาพดี 

ครูผูส้อน 

ใฝ่เรียนรู้ - ตั้งใจเรียน 
- เอาใจใส่และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้ 
- สนใจเขา้ร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ต่างๆ 

สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบประเมิน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึง 
ประสงค ์

ตอ้งไดค้ะแนน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
ไม่ต ่ากวา่ระดบั 
คุณภาพดี 

ครูผูส้อน 

มุ่งมัน่ในการ 
ท างาน 

- เอาใจใส่ต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การท างานใหส้ าเร็จ 
- ปรับปรุงและพฒันาการ
ท างานดว้ยตนเอง 

สังเกต 
พฤติกรรม 

แบบประเมิน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึง 
ประสงค ์

ตอ้งไดค้ะแนน 
คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์
ไม่ต ่ากวา่ระดบั 
คุณภาพดี 

ครูผูส้อน 

 

 
 
 



 

12 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

7. ค าถามส าคัญ 
เม่ือธาตุโลหะท าปฏิกิริยากบัธาตุอโลหะจะสร้างพนัธะเคมีประเภทใด และพนัธะดงักล่าวเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

8. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (ใชเ้วลา 30 นาที) 
             1.1 ครูแนะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 การเกิดพนัธะไอออนิกและช้ีแจงเก่ียวกบั

ผลการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ืองการ
เกิดพนัธะไอออนิก และช้ีแจงถึงความซ่ือสัตยใ์นการท ากิจกรรมในขณะท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

1.2 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองการเกิดพนัธะไอออนิก 
              1.3 นกัเรียนทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัการจดัเรียงอิเล็กตรอน โดยครูใชแ้ผน่ป้ายแสดงสัญลกัษณ์

นิวเคลียร์ของธาตุ 23

11 Na และ 19

9 F แลว้ครูใชค้  าถามต่อไปน้ี 
- ธาตุ 23

11 Na และ 19

9 F มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนอยา่งไร 
( 23

11 Na  จดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 1 และ 19

9 F จดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 7) 
- ธาตุ 23

11 Na และ 19

9 F จดัอยูห่มู่ใด คาบใดในตารางธาตุ 
( 23

11 Na จดัอยูห่มู่ 1A ส่วน 19

9 F จดัอยูห่มู่7A ) 
ธาตุ 23

11 Na และ 19

9 F มีสมบติัเป็นโลหะหรืออโลหะ ทราบไดอ้ยา่งไร 
( 23

11 Na จดัอยูห่มู่ 1A เป็นโลหะ ส่วน 19

9 F จดัอยูห่มู่7A เป็นอโลหะ ) 
              1.4 ครูกระตุน้ความสนใจเก่ียวกบัการพิจารณาความเป็นโลหะและอโลหะของธาตุโดยครูปิดแผน่

ป้ายแสดงสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ4 ธาตุ (ใชก้ระดาษปิดหนา้ป้ายไวก่้อนเพื่อไม่ให้นกัเรียนเห็น) โดยแบ่ง
ออกเป็นป้ายสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของโลหะและอโลหะอยา่งละ 2 แผน่ป้าย ดงัน้ี 
   แผน่ป้ายท่ี 1 สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ   16

8 O 
   แผน่ป้ายท่ี 2 สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ   40

20 Ca 

     
1.5 ครูสุ่มนกัเรียนออกมาหนา้ชั้นเรียนจ านวน 2 คน แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละคนเปิดกระดาษท่ีปิดไว้

แลว้เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ พร้อมทั้งบอกวา่ธาตุดงักล่าว 
1.6 เม่ือนกัเรียนแต่ละคนเขียนเรียบร้อยแลว้ครูใชค้  าถามกระตุน้ความสนใจนกัเรียน ดงัน้ี 
- ธาตุใดเป็นโลหะ และธาตุใดเป็นอโลหะบา้ง ทราบไดอ้ยา่งไร (ธาตุO จัดเรียงอิเลก็ตรอนเป็น 2 6 

เป็นอโลหะ ส่วนธาตุCa จัดเรียงอิเลก็ตรอนเป็น 2 8 8 2 เป็นโลหะ ) 
 

O 
จัดเรียงอเิลก็ตรอน คือ................. 

Ca 
จัดเรียงอเิลก็ตรอน คือ................. 
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- เม่ือธาตุโลหะท าปฏิกิริยากบัธาตุอโลหะจะสร้างพนัธะเคมีประเภทใด และพนัธะดงักล่าวเกิดข้ึน
ไดอ้ยา่งไร (พันธะไอออนิก เกิดจากแรงยึดเหน่ียวระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบของโลหะและอโลหะ
ตามล าดับ/พิจารณาจากแนวคิดหรือค าตอบท่ีนักเรียนตอบ โดยครูพยายามน าเข้าสู่การเรียน เร่ือง การเกิดพันธะไอออ
นิก) 

2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) (ใชเ้วลา 45 นาที) 
             2.1 ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จ านวน 10 กลุ่ม โดยคละระหวา่งนกัเรียนเก่ง      

ปานกลางและอ่อน แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
2.2 นกัเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไออนิก 
2.3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง กฎออกเตตและการเกิดไอออนและใบความรู้ท่ี 

1.2  เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก  ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไออนิก 
2.4 เม่ือนกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1.2 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิกเรียบร้อยแลว้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม

ศึกษาใบกิจกรรม เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
2.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัอภิปรายและท ากิจกรรมร่วมกนั โดยเขียนแผนภาพแสดงการเกิด

พนัธะไอออนิกลงในกระดาษโปสเตอร์ ตามหวัขอ้ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 6 การเกิดสารประกอบไอออนิกระหวา่ง 19 K กบั 9 F 
กลุ่มท่ี 2 และ กลุ่มท่ี 7 การเกิดสารประกอบไอออนิกระหวา่ง 20 Ca กบั 8 O 
กลุ่มท่ี 3 และ กลุ่มท่ี 8 การเกิดสารประกอบไอออนิกระหวา่ง 11 Na กบั 8 O 
กลุ่มท่ี 4 และ กลุ่มท่ี 9 การเกิดสารประกอบไอออนิกระหวา่ง 3 Li กบั 16 S 
กลุ่มท่ี 5 และ กลุ่มท่ี 10 การเกิดสารประกอบไอออนิกระหวา่ง 12 Mg กบั 17 Cl 
2.6 ครูอธิบายการท ากิจกรรม gallery walk ตามหาสารประกอบไอออนิก ดงัน้ี 

            - นกัเรียนท่ีสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิกเหมือนกนั ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กบั กลุ่มท่ี 6, 
กลุ่มท่ี 2 กบักลุ่มท่ี 7, กลุ่มท่ี 3 กบักลุ่มท่ี 8 , กลุ่มท่ี 4 กบักลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 5 กบักลุ่มท่ี 10 น า แผนภาพแสดงการ
เกิดสารประกอบไอออนิก ท่ีสร้างข้ึนมาติดคู่กนับริเวณกระดานด าหรือบริเวณรอบห้องเรียนตามความเหมาะสม 

- แต่ละกลุ่มยนือยูบ่ริเวณแผนภาพท่ีกลุ่มตนเองสร้างและปิดไว ้
                - เม่ือครูให้สัญญาณ นกัเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปท่ีโปสเตอร์ของกลุ่มถดัไปท่ีสร้างแผนภาพเดียวกบั

กลุ่มของนกัเรียน แลว้ศึกษาผลงาน อภิปรายกนัในกลุ่ม และสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม ถา้เห็นว่าการเขียนแผนภาพ
แสดงการเกิดพนัธะไอออนิกของเพื่อนถูกต้อง ให้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงบนแผ่นโปสเตอร์ ถ้าไม่ถูกให้เขียน
ขอ้คิดเห็นของตนเองลงไปในกระดาษโปสเตอร์ แต่ถา้ไม่แน่ใจให้ใช้ปากกาสี วงกลมบริเวณดงักล่าวไวพ้ร้อมทั้งท า
เคร่ืองหมายค าถาม 

2.7 นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับปากกาสีจากครูกลุ่มละ 1 สี ไม่ซ ้ ากนั 
2.8 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแบ่งหนา้ท่ีและวางแผนการท ากิจกรรมร่วมกนัและเร่ิมท ากิจกรรม 

gallery walk ตามหาสารประกอบไอออนิก 
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2.9 ครูประเมินทกัษะ/กระบวนการกลุ่ม และประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคก์ลุ่มขณะท่ี

นกัเรียนแต่ละกลุ่มก าลงัท ากิจกรรม 
3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (ใชเ้วลา 30 นาที) 
             3.1 ครูและนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการท ากิจกรรม การสร้างแผนภาพการเกิด

สารประกอบไอออนิก โดยครูและนกัเรียนเลือกแผนภาพท่ีนกัเรียนคิดวา่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่แน่ใจมา 1 แผนภาพให้
ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ หลงัจากนั้นร่วมกนัอภิปรายแผนภาพท่ีเลือก โดยเนน้บริเวณท่ีความคิดเห็นของนกัเรียน
ไม่ตรงกนั และบริเวณท่ีนกัเรียนเกิดขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนัทั้งชั้นเรียน 
ส่วนแผนภาพท่ีเหลือครูใหน้กัเรียนศึกษาต่อช่วงพกัเท่ียง ซ่ึงเขียนแผนภาพแต่ละแผนภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี 
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3.2 ครูและนกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการเกิดพนัธะไอออนิกซ่ึงควรไดข้อ้สรุปดงัน้ี 
- พนัธะไอออนิก (ionic bond) เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหวา่งไอออนบวกกบัไอออนลบของ

โลหะกบัอโลหะตามล าดบั 
- โลหะใหอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (valence electron) แก่อโลหะแลว้กลายเป็นไอออนบวกซ่ึงมีค่า

ประจุบวกเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีใหแ้ก่อโลหะ ส่วนอโลหะรับอิเล็กตรอนจากโลหะเขา้มาเพื่อใหมี้
อิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากบั 8 หรือเป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) เปล่ียนเป็นไอออนลบท่ีมีประจุลบ
เท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีรับเขา้มา 

- ไอออนบวกของโลหะกบัไอออนลบของอโลหะจะรวมกนัในอตัราส่วนท่ีท าใหป้ระจุไฟฟ้าบวก
เท่ากบัประจุไฟฟ้าลบ กลายเป็นสารประกอบไอออนิกท่ีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า 
4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) ( ใชเ้วลา 10 นาที) 

4.1 นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 1.1 เร่ือง กฎออกเตตและการเกิดไอออน 
4.2 เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหดัเรียบร้อยแลว้ หวัหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มรวบรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ของสมาชิกแต่ละกลุ่มแลว้แลกกบักลุ่มใกลเ้คียงเพื่อตรวจใหค้ะแนน 
4.3 เลขานุการกลุ่มรับใบเฉลยแบบฝึกหดัจากครู แลว้ใหท้  าการตรวจใหค้ะแนน เม่ือตรวจเรียบร้อย

แลว้ส่งคืนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพื่อน 
4.4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาผลการตรวจคะแนนของตนเอง แลว้พิจารณาขอ้ท่ีไม่ถูกตอ้งพร้อม

ทั้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
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5. ขั้นประเมิน (Evaluation) (ใชเ้วลา 5 นาที) 
5.1 นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 

             5.2  ครูแจกกระดาษสีแผน่เล็กๆ ให้นกัเรียนคนละ 1 แผน่จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละคนเขียนส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ได้เขา้ใจในบทเรียนวนัน้ีลงในกระดาษดา้น หน้าและเขียนส่ิงท่ีอยากรู้หรือมีอะไรบา้งท่ีอยากเรียน ลงใน
กระดาษดา้นหลงั แลว้น ากระดาษไปติดไวท่ี้บอร์ดหน้าชั้นเรียนก่อนออกจากห้องเรียน เพื่อให้ครูทราบวา่นกัเรียน
เขา้ใจส่ิงท่ีครูสอนแค่ไหน ยงัไม่เขา้ใจอะไร เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 

5.3 นักเรียนน าแบบฝึกหัดท่ี 1.2 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิกไปในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไปท าเป็นการบา้นแล้วน ามาส่งครูในวนัถัดไป (ครูติดใบเฉลยแบบฝึกหัดท่ีหน้าห้องเรียนหลงัจาก
นกัเรียนส่งแบบฝึกหดัแลว้) 
9. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

9.1. ส่ือการเรียนรู้ 
1) แผน่ป้ายแสดงสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
2) แผน่ป้ายแสดงสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของโลหะกบัอโลหะ 
3) ปากกาสี 
4) แผน่กระดาษสี 
5) กระดาษโปสเตอร์ 
6) เทปกาว 
7) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชุดท่ี 1 เร่ือง การเกิดพนัธะไอออนิก 

9.2. แหล่งการเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุดโรงเรียนปทุมวไิล 
2. อินเตอร์เน็ต 

ตวัอยา่ง เวป็ไซตด์งัน้ี 
1) http://www.skooolthai.net/idCHE.htm สคูลไทยดอทเน็ต 
2) http://www.school.net.th/library/snet5/index.html สคูลดอทเน็ตดอททีเอช 
3) http://www.ipst.ac.th สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4) http://www.ipst.ac.th/chemistry/webchem.html สาขาเคมี สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
5) http://www.thaigoodview.com/node/24973?page=0%2C0 ไทยกู๊ดววิดอทคอม 
6) http://homework.in.th/thread-41-1-1.html โฮมเวิร์คดอทไอเอ็นดอททีเอช. 
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10. กจิกรรมเสนอแนะ 

ครูแนะน าให้นกัเรียน ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากหนงัสือเรียน เคมี ม.4 เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ สสวท. หนา้ 103 – 105 และคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเกิดพนัธะไอออนิกทางอินเทอร์เน็ต
ตามตวัอยา่งเวป็ไซตท่ี์แนะน า 
11. เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู้  ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 
1. แบบฝึกหัดที่ 1.1 กฎออกเตต (Octet rule) และการเกดิไอออน (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
ข้อที่ แนวการให้คะแนน คะแนนทีไ่ด้ 

1 ข้อสอบจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน (คะแนนรวม 15 คะแนน) 
ในแต่ละขอ้มีแนวการใหค้ะแนนดงัน้ี 
- เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนถูกต้อง ระบุถูกต้องวา่เป็นหรือไม่เป็น 
ไปตามกฎออกเตตพร้อมบอกเหตุผลถูกตอ้ง 
- เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนถูกต้อง ระบุถูกต้องวา่เป็นหรือไม่เป็น 
ไปตามกฎออกเตต แต่บอกเหตุผลไม่ถูกตอ้ง 
- เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนถูกต้อง แต่ระบุไม่ถูกต้องวา่เป็นหรือไม่ 
เป็นไปตามกฎออกเตต 
- เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนไม่ถูกต้อง ( ถึงแมร้ะบุถูกตอ้งวา่เป็น 
หรือไม่เป็นไปตามกฏออกเตต) 

 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

2 ข้อสอบจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน (คะแนนรวม 15 คะแนน) 
ในแต่ละขอ้นกัเรียนตอ้งตอบค าถาม 3 ประเด็นใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
1. เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุถูกตอ้ง 
2. เขียนสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของไอออนของธาตุเม่ือกลายเป็นไอออนถูกตอ้ง 
3. เขียนการจดัเรียงอิเล็กตรอนของไอออนของธาตุถูกตอ้ง 
แนวการให้คะแนน 
- นกัเรียนเขียนค าตอบถูกตอ้งทั้ง 3 ประเด็น 
- นกัเรียนเขียนค าตอบถูกตอ้ง 2 ประเด็น 
- นกัเรียนเขียนค าตอบถูกตอ้ง 1 ประเด็น 
- นกัเรียนเขียนค าตอบไม่ถูกตอ้งทั้ง 3 ประเด็น 

 
 
 
 
 
 

3 
2 
1 
0 

 

เกณฑ์การประเมิน ไดค้ะแนนร้อยละ 80 (24 คะแนน) ข้ึนไป ถือวา่ ผ่านเกณฑ์ 
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2. แบบฝึกหัดที่ 1.2 การเกดิพนัธะไอออนิก (คะแนนเตม็ 15 คะแนน) 

 

เกณฑ์การประเมิน ไดค้ะแนนร้อยละ 80 (12 คะแนน) ข้ึนไป ถือวา่ ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อที่ แนวการให้คะแนน คะแนนทีไ่ด้ 
1 ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนรวม 10 คะแนน) 

ในแต่ละขอ้มีแนวการใหค้ะแนนดงัน้ี 
1. บอกคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดหรือไม่เกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 
2. บอกคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดหรือไม่เกิดพนัธะไอออนิกไม่ถูกตอ้ง 

 
 

1 
0 

2 ข้อสอบจ านวน 5 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนรวม 5 คะแนน) 
คู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกได ้มี6 คู่ธาตุไดแ้ก่A กบั B, A กบั E, C กบั B, C กบั 
E, D กบั B และ D กบั E นกัเรียนเลือกตอบเพียง  5 คู่ธาตุจากทั้งหมด 6 คู่ธาตุ โดยมีแนว
การใหค้ะแนนดงัน้ี 
1. ตอบคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 5 คู่ 
2. ตอบคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 4 คู่ 
3. ตอบคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 3 คู่ 
4. ตอบคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 2 คู่ 
5. ตอบคู่ธาตุท่ีสามารถเกิดพนัธะไอออนิกไดถู้กตอ้ง 1 คู่ 
6. ตอบคู่ธาตุท่ีไม่สามารถเกิดพนัธะไอออนิกได ้(ตอบนอกเหนือจาก 6 
คู่ธาตุดงักล่าวขา้งตน้) 

 
 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
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แบบบันทกึการประเมินด้านความรู้ 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

ลงช่ือ ....................................ผูป้ระเมิน 
(นางสาวอรวชิญ ์ทองมาก) 

 

 
 

เลขที่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ประเมิน  
คะแนนรวม 
55 คะแนน 

แบบฝึกหัดที่ 1 
คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 

แบบฝึกหัดที่ 2 
คะแนนเต็ม 
15 คะแนน 

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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แบบประเมินทกัษะ/กระบวนการกลุ่ม 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 

กจิกรรม การสร้างแผนภาพการเกดิสารประกอบไอออนิก 
และกจิกรรม gallery walkตามหาสารประกอบไอออนิก กลุ่มที…่. 

 
ลงช่ือ ....................................ผูป้ระเมิน 

(นางสาวอรวชิญ ์ทองมาก) 

 

 

 
 

ข้อที่ 

 
 

ประเด็นที่ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีม
าก
(4)

 

ดี(
3) 

พอ
ใช้
(2)

 

ปรั
บป

รุง
(1)

 

 ทกัษะการจัดการ     
1 มีการวางแผนและแบ่งหนา้ในการท ากิจกรรมร่วมกนั     
2 เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม     
3 ท าความสะอาดพื้นท่ีในการท ากิจกรรมและช่วยกนัเก็บวสัดุอุปกรณ์

ส่งคืนครูหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จแลว้ 
    

 ทกัษะการปฏิบัติงาน     
4 สมาชิกท างานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม     
5 สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ     
6 ท ากิจกรรมแลว้เสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด     
 ทกัษะการท างานกลุ่ม     

7 สมาชิกใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมตลอดระยะเวลาการท า
กิจกรรม 

    

8 มีการช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่มขณะท ากิจกรรม     
9 มีการแสดงความคิดเห็นระหวา่งสมาชิกในกลุ่มขณะท ากิจกรรม     

10 สมาชิกมีส่วนร่วมในการสรุปกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มหลงัจาก
ท ากิจกรรมเสร็จส้ิน 
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แบบบันทกึคะแนนด้านทกัษะ/กระบวนการกลุ่ม 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 

กจิกรรม การสร้างแผนภาพการเกดิสารประกอบไอออนิก 
และกจิกรรม gallery walk ตามหาสารประกอบไอออนิก 

 

ลงช่ือ ....................................ผูป้ระเมิน 
(นางสาวอรวชิญ ์ทองมาก) 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
31-40 คะแนน มีทกัษะ/กระบวนการท างานกลุ่มระดบั ดีมาก (4) 
21-30 คะแนน มีทกัษะ/กระบวนการท างานกลุ่มระดบั ดี (3) 
11-20 คะแนน มีทกัษะ/กระบวนการท างานกลุ่มระดบั พอใช้ (2) 
1-10 คะแนน มีทกัษะ/กระบวนการท างานกลุ่มระดบั ต้องปรับปรุง (1) 

เกณฑ์การประเมิน ไดค้ะแนนระดบัคุณภาพดี (3) ข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ประเด็นที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

 
 
 

ผลการประเมิน 
ทกั

ษะ
กา
รจั
ดก

าร
 

ทกั
ษะ

กา
รป

ฏิบ
ัติง
าน

 

ทกั
ษะ

กา
รท

 าง
าน
กล

ุ่ม 
12 12 16 40 4 ผา่น ไม่ผา่น 

1         
2         
3         
4         
5         
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 

ช่ือ – สกุล .............................................เลขท่ี.............. 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. มีวนิยั     
2. ใฝ่เรียนรู้     
3. มุ่งมัน่ในการท างาน     
 

ลงช่ือ ....................................ผูป้ระเมิน 
(นางสาวอรวชิญ ์ทองมาก) 
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เกณฑ์การพจิารณาให้คะแนนการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

ที่ ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
1 มีวนัิย 
 ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัในชั้นเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบติักิจกรรมและรับผดิชอบในการท างาน 
4 

ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัในชั้นเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมและรับผดิชอบในการท างานแต่ตอ้งมีการเตือนเป็นบางคร้ัง 

3 

ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัในชั้นเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมและรับผดิชอบในการท างานแต่ตอ้งมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่ 

2 

ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในชั้นเรียน มีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบติักิจกรรมและรับผดิชอบในการท างานแต่ตอ้งมีการเตือนตลอดเวลา หรือไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัในชั้นเรียนแต่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรม
และรับผดิชอบในการท างานหรือปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัในชั้นเรียน
แต่ไม่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติักิจกรรมหรือไม่มีความรับผดิชอบในการท างาน 

1 

2 ใฝ่เรียนรู้ 
 ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นประจ า และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
4 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นบ่อยคร้ัง 

3 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นบางคร้ัง 

2 

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้เป็นบางเวลามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้แต่มีการหยอกลอ้เล่นกบัเพื่อนขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 
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ที่ ประเด็นที่ประเมิน คะแนน 
3 มุ่งมั่นในการท างาน 
 เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 

พยายามท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหา มีการปรับปรุงและพฒันา
งานใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

4 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
พยายามท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหา มีการปรับปรุงและพฒันา
งานใหดี้ข้ึนเป็นบางคร้ัง 

3 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
พยายามท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหาแต่ไม่มีการปรับปรุงและ
พฒันางาน 

2 

เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานใหส้ าเร็จ 
พยายามท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอยในการแกปั้ญหาเป็นบางคร้ังและไม่มีการ
ปรับปรุงและพฒันางาน 

1 
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แบบบันทกึคะแนนด้านคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

ลงช่ือ ....................................ผูป้ระเมิน 
(นางสาวอรวชิญ ์ทองมาก) 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
10 – 12 คะแนน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัดีมาก (4) 
8 – 9 คะแนน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัดี (3) 
6 – 7 คะแนน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัพอใช้ (2) 
ต ่ากวา่ 6 คะแนน มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคร์ะดบัต้องปรับปรุง (1) 

เกณฑ์การประเมิน ไดค้ะแนนระดบัคุณภาพดี (3) ข้ึนไป ถือวา่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 
 
 

เลขที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

ประเด็นที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

 
 
 

ผลการประเมิน 

มีว
นิัย

 

ใฝ่
เรีย

นรู้
 

มุ่ง
มั่น

ใน
กา
ท า
งา
น 

4 4 4 12 4 ผา่น ไม่ผา่น 
1         
2         
3         
4         
5         
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12. บันทกึหลงัการสอน 
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 กฎออกเตต (Octet rule) เป็นกฎท่ีนกัเคมีชาวอเมริกา ช่ือ กิลเบิร์ต นิวตนั ลิวอิส (Gilbert Newton Lewis ) 
ตั้งข้ึนซ่ึงกล่าววา่ “อะตอมของธาตุต่างๆ ท่ีมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่เท่ากบั 8 มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัให้มีเสถียรภาพ
มากข้ึน โดยรวมตวักนัเองหรือรวมตวักบัอะตอมของธาตุอ่ืนในสัดส่วนท่ีท าให้แต่ละอะตอมมี เวเลนซ์อิเล็กตรอน
เท่ากบั 8 หรือมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากบัแก๊สเฉ่ือย” (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.2555 : 
64) 

การเกดิไอออน 
ไอออน คือ อะตอมหรือกลุ่มอะตอม ท่ีมีประจุสุทธิทางไฟฟ้าเป็นบวก หรือเป็นลบ ไอออนท่ีมีประจุลบจะมี

อิเล็กตรอนในชั้นอิเล็กตรอน (Electron shell) มากกวา่โปรตอนในนิวเคลียส เราเรียกไอออนชนิดน้ีวา่ไอออนลบหรือ
แอนไอออน เพราะมนัถูกดูดเขา้หาขั้วแอโนด ส่วนไอออนท่ีมีประจุบวก จะมีอิเล็กตรอนนอ้ยกวา่โปรตอน เราเรียกวา่ 
ไอออนบวกหรือแคทไอออน เพราะมนัถูกดูดเขา้หาขั้วแคโทด (http://th.wikipedia.org.2554) 

การท่ีอะตอมให้อิเล็กตรอนหรือรับอิเล็กตรอนเขา้ไปในอะตอมนั้นจะเป็นการท าให้การจดัเรียงตวัของ
อิเล็กตรอนในไอออนนั้นๆเหมือนกบัแก๊สเฉ่ือย เช่น Cl– และ Ca2+ มีอิเล็กตรอนวงนอก 8 ตวัเหมือนกบัแก๊สเฉ่ือย คือ 
Ar ส่วน Na+ และ O2- มีอิเล็กตรอนวงนอก 8 ตวัเหมือนกบัแก๊สเฉ่ือย คือ Ne ซ่ึงเป็นการปรับตวัให้อะตอมของธาตุมี
เสถียรภาพมากข้ึนตามกฎออกเตต 

 
 

 

ใบความรู้ที ่1.1 
เร่ือง กฎออกเตต(Octet rule) และการเกดิไอออน 

อะตอม (Atom) 
อะตอมมีจ านวนอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากนัจึงท าใหอ้ะตอมไม่มีประจุ 

ตัวอย่างที่ 1 อะตอมของ Na 
Na ประกอบดว้ย 11 โปรตอนและ 11 อิเล็กตรอน ดงันั้นการพิจารณาประจุของ Na คือ 
จ านวนโปรตอน   11+ 
จ านวนอิเล็กตรอน  11- 
ผลรวมประจุ      0 
 
ประจุรวมเท่ากบั 0 ดังน้ันจึงถือว่าอะตอมของ Na ไม่มีประจุ 

ใบความรู้ 
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(IGCSE Revision guide: Chemistry. http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13 /9780199152667.pdf. 2554) 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 2 อะตอมของ Cl 
Cl ประกอบดว้ย 17 โปรตอนและ 17 อิเล็กตรอน ดงันั้นการพิจารณาประจุของ Cl คือ 
จ านวนโปรตอน   17+ 
จ านวนอิเล็กตรอน  17- 
ผลรวมประจุ     0 

 
ประจุรวมเท่ากบั 0 ดังน้ันจึงถือว่าอะตอมของ Cl ไม่มีประจุ 

ไอออน (Ion) 
คือ อะตอมหรือกลุ่มอะตอมท่ีมีประจุ เน่ืองจากมีการใหห้รือรับอิเล็กตรอน 

ตัวอย่างที่ 1 การเกดิไอออนของ Na 
อะตอม Na ใหอิ้เล็กตรอน 1อิเล็กตรอน ดงันั้นในการพิจารณาประจุของ Na มีดงัน้ี 
จ านวนโปรตอน   11+ 
จ านวนอิเล็กตรอน  10- 
ผลรวมประจุ   +1 
 
ประจุรวมเท่ากบั +1 ดังน้ันเราจึงเขียนสัญลกัษณ์แทนไอออนของ Na คือ Na+ 

ตัวอย่างที่ 2 การเกดิไอออนของ Cl 
อะตอม Cl รับอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน ดงันั้นในการพิจารณาประจุของ Cl มีดงัน้ี 
จ านวนโปรตอน   17+ 
จ านวนอิเล็กตรอน 18- 
ผลรวมประจุ     -1 
 
ประจุรวมเท่ากบั -1 ดังน้ันเราจึงเขียนสัญลกัษณ์แทนไอออนของ Cl คือ Cl- 
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พนัธะไอออนิก (Ionic bond) เกิดข้ึนระหวา่งอะตอมของโลหะกบัอโลหะ โดยท่ีโลหะให้อิเล็กตรอนวงนอก
แก่อโลหะแลว้เปล่ียนไปเป็นไอออนบวกเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีให้แก่อโลหะ ส่วนอโลหะรับอิเล็กตรอนจาก
โลหะเขา้มาเพื่อให้มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากบั 8 หรือเป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) แลว้เปล่ียนไปเป็น
ไอออนลบท่ีมีประจุลบเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีรับเขา้มา โดยไอออนบวกกบัไอออนลบจะรวมกนัในอตัราส่วนท่ี
ท าใหป้ระจุไฟฟ้าบวกเท่ากบัประจุไฟฟ้าลบ กลายเป็นสารประกอบไอออนิกท่ีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า (ศรีลกัษณ์ 
ผลวฒันะ และประดบั นาคแกว้. 2553 : 39) 
 
 
            การ เกดิพนัธะไอออนิกในโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)การเกิดพนัธะไอออนิกใน
สารประกอบโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) อธิบายไดด้งัน้ี (ส าราญ พฤกษสุ์นทร .2543: 213) 

เม่ือธาตุโซเดียม ( 11Na) รวมกบัธาตุคลอรีน ( 17Cl) เกิดเป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)โซเดียมมี
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 1 มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 1 ส่วนคลอรีนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 7 มีการ
จดัเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2 8 7 ดงันั้น เม่ือโซเดียมรวมตวักบัคลอรีน Na จะให้1 อิเล็กตรอนแก่  Cl เกิดเป็นโซเดียม
ไอออน (Na+) มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 และคลอไรด์ไอออน (Cl-) มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2   8   8   Na+   
และ   Cl-   มีประจุไฟฟ้าต่างกนัจึงเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้า ซ่ึงก็คือ พนัธะไอออนิกนัน่เอง เกิดเป็นสารประกอบ
โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1 แสดงการเกดิสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

ทีม่า : (www.studyblue.com. 2554) 

ใบความรู้ที ่1.2 
เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิกไอออน 

ตัวอย่างที ่1 

ใบความรู้ 
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         การเกดิพนัธะไอออนิกในแมกนีเซียมฟลูออไรด์ (MgF2) 
 

ก า ร เ กิ ดพัน ธ ะ ไ อออ นิ ก ในส า รป ระ กอบแมก นี เ ซี ย มฟ ลู ออ ไ รด์  (MgF2)  อ ธิ บ า ย ไ ด้ ดั ง น้ี 
(ส าราญ พฤกษสุ์นทร . 2543 : 214) 

เม่ือธาตุแมกนีเซียม (12Mg) รวมกบัธาตุออกซิเจน (9F) เกิดเป็นสารประกอบแมกนีเซียมฟลูออไรด์ (MgF2) 
แมกนีเซียมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 2 มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2  8  2 ส่วนฟลูออรีนมีเวเลนซ์ อิเล็กตรอน
เท่ากบั 7 มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2  7 ดงันั้น เม่ือแมกนีเซียมรวมตวักบัฟลูออรีน Mg จะให้  2  อิเล็กตรอนแก่   
F เกิดเป็นแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2  8 ส่วนฟลูออรีนจะรับ 1  อิเล็กตรอนเกิดเป็น
ฟลูออไรด์ไอออน (F-) มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 แต่  Mg 1 อะตอมให้2 อิเล็กตรอน จึงตอ้งใชฟ้ลูออรีน 2 
อะตอม เพื่อรับ 2 อิเล็กตรอนจาก Mg เกิดสารประกอบแมกนีเซียมฟลูออไรด ์(MgF2)  ดงัภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่2 แสดงการเกดิสารประกอบแมกนีเซียมฟลูออไรด์ (MgF2) 

ทีม่า : (www.chemistry.tutorvista.com. 2554) 
 

ตัวอย่างที ่2 



 

32 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
 
  การเกดิพนัธะไอออนิกในแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 

  
การเกิดพนัธะไอออนิกในสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด ์(MgO) อธิบายไดด้งัน้ี  (ส าราญ พฤกษสุ์นทร. 

2543: 213) 
เม่ือธาตุแมกนีเซียม ( 12Mg) รวมกบัธาตุออกซิเจน ( 8O) เกิดเป็นสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด ์ (MgO) 

แมกนีเซียมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 2 มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น  2  8  2  ส่วนออกซิเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน
เท่ากบั 6 มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2 6 ดงันั้น เม่ือแมกนีเซียมรวมตวักบัออกซิเจน Mg จะให2้ อิเล็กตรอนแก่O 
เกิดเป็นแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น 2 8 และออกไซดไ์อออน  (O2-) มีการจดัเรียง
อิเล็กตรอนเป็น  2  8  Mg2+ และ O2- มีประจุไฟฟ้าต่างกนัจึงเกิดพนัธะไอออนิกไดส้ารประกอบ  แมกนีเซียมออกไซด์ 
(MgO) ดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

ตัวอย่างที ่3 



 

33 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
ภาพที ่3 แสดงการเกดิสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 

ทีม่า : (www.usermeds.com. 2554) 
 

จากตวัอยา่งทั้งสามตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นไดว้า่สาเหตุของการเกิดพนัธะไอออนิกหรือสารประกอบไอออนิก
เกิดข้ึนเน่ืองจากอะตอมของธาตุทั้งหลายมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนใหเ้ป็นไปตามกฎออกเตตหรือ
ใหมี้จ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 8 เหมือนหมู่ 8A นัน่เอง Na+, Mg2+, F- และ O2- มีการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็น  2  
8  ซ่ึงเหมือนกบัการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ 10Ne ( Ne จดัเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2  8 ) ส่วน Cl- มีการจดัเรียง
อิเล็กตรอนเป็น  2  8  8  ซ่ึงเหมือนกบัการจดัเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ 18Ar ( Ar จดัเรียงอิเล็กตรอน เป็น 2 8 8 ) 
(ส าราญ พฤกษสุ์นทร . 2543: 214) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์วา่การเกิดสารประกอบระหวา่งอะตอมของธาตุต่อไปน้ีเกิด 

ไดอ้ยา่งไร หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ดงักล่าว และเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้น ากระดาษไปติดไวท่ี้ผนงัหอ้งเรียนตามบริเวณท่ี 
ครูก าหนดไว ้
 

กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่6 

 

เฉลยใบกจิกรรม 
เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกดิพนัธะไอออนิก 

 

การเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 19K กบั 9F 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 19K คือ 2,8,8,1 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 9F คือ 2,7 

 

 
 

แผนภาพการเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 19K กบั 9F 

เฉลย 

ใบกจิกรรม 



 

35 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์วา่การเกิดสารประกอบระหวา่งอะตอมของธาตุต่อไปน้ีเกิด 

ไดอ้ยา่งไร หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ดงักล่าว และเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้น ากระดาษไปติดไวท่ี้ผนงัหอ้งเรียนตามบริเวณท่ี 
ครูก าหนดไว ้
 

กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 7 

การเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 20Ca กบั 8O 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 20Ca คือ 2,8,8,2 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 8O คือ 2,6 

 

 
แผนภาพการเกดิสารประกอบระหว่าง 20Ca กบั 8O 

เฉลยใบกจิกรรม 
เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกดิพนัธะไอออนิก 

 

เฉลย 

ใบกจิกรรม 



 

36 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์วา่การเกิดสารประกอบระหวา่งอะตอมของธาตุต่อไปน้ีเกิด 

ไดอ้ยา่งไร หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ดงักล่าว และเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้น ากระดาษไปติดไวท่ี้ผนงัหอ้งเรียนตามบริเวณท่ี 
ครูก าหนดไวก้ลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 8 

การเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 11Na กบั 8O 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 11Na คือ 2,8,1 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 8O คือ 2,6 

 

 
 

เฉลยใบกจิกรรม 
เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกดิพนัธะไอออนิก 

 

เฉลย 

ใบกจิกรรม 



 

37 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์วา่การเกิดสารประกอบระหวา่งอะตอมของธาตุต่อไปน้ีเกิด 

ไดอ้ยา่งไร หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ดงักล่าว และเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้น ากระดาษไปติดไวท่ี้ผนงัหอ้งเรียนตามบริเวณท่ี 
ครูก าหนดไว ้
 

กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 9 

การเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 3Li กบั 16S 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 3Li คือ 2,1 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 16S คือ 2,8,6 

 

 
แผนภาพการเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 3Li กบั 16S 

 

เฉลยใบกจิกรรม 
เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกดิพนัธะไอออนิก 

 

เฉลย 

ใบกจิกรรม 



 

38 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 

 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์วา่การเกิดสารประกอบระหวา่งอะตอมของธาตุต่อไปน้ีเกิด 

ไดอ้ยา่งไร หลงัจากวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนสร้างแผนภาพการเกิดสารประกอบไอออนิก 
ดงักล่าว และเม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้น ากระดาษไปติดไวท่ี้ผนงัหอ้งเรียนตามบริเวณท่ี 
ครูก าหนดไว ้

 
กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 10 

การเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 12Mg กบั 17Cl 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 12Mg คือ 2,8,2 
การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของ 17Cl คือ 2,8,7 

 
แผนภาพการเกดิสารประกอบไอออนิกระหว่าง 12Mg กบั 17Cl 

 

เฉลยใบกจิกรรม 
เร่ือง การสร้างแผนภาพการเกดิพนัธะไอออนิก 

 

เฉลย 

ใบกจิกรรม 



 

39 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. จงพจิารณาว่าธาตุต่อไปนีม้ีการจัดเรียงอิเลก็ตรอนอย่างไรและเป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบ (15 คะแนน) 
1.1  10

5 B  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,3  เป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่  ไม่เป็น 
เหตุผล เพราะเวเลนซ์อเิลก็ตรอนของธาตุไม่เท่ากบั 8 

1.2  12

6 C  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,4  เป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่  ไม่เป็น 
เหตุผล เพราะเวเลนซ์อเิลก็ตรอนของธาตุไม่เท่ากบั 8 

1.3  20

10 Ne  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8  เป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่  เป็น 
เหตุผล เพราะเวเลนซ์อเิลก็ตรอนของธาตุเท่ากบั 8 

1.4  24

12 Mg  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,2  เป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่  ไม่เป็น 
เหตุผล เพราะเวเลนซ์อเิลก็ตรอนของธาตุไม่เท่ากบั 8 

1.5  39

18 Ar  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,8  เป็นไปตามกฎออกเตตหรือไม่  เป็น 
เหตุผล เพราะเวเลนซ์อเิลก็ตรอนของธาตุเท่ากบั 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่1.1 
เร่ือง กฎออกเตต (Octet rule)และการเกดิไอออน 

เฉลยแบบฝึกหัด 



 

40 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
2. จงเขียนการจัดเรียงอิเลก็ตรอนของธาตุ สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ของไอออนของธาตุเมื่อกลายเป็นไอออนพร้อมทั้ง
เขียนการจัดเรียงอเิลก็ตรอนของไอออนของธาตุต่อไปนี ้(15 คะแนน) 
2.1  ธาตุ  14

7 N  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,5 
สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ไอออนของธาตุคือ 14

7 N 3-  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8 
2.2  ธาตุ  19

9 F  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,7 
สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ไอออนของธาตุคือ 19

9 F - มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8 
2.3  ธาตุ  23

11
Na  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,1 

สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ไอออนของธาตุคือ 23

11 Na+ มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8 
2.4  ธาตุ  30

15 P  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,5 
สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ไอออนของธาตุคือ 30

15 P 3-  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,8 
2.5  ธาตุ  40

20 Ca  มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี  2,8,8,2 
สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ไอออนของธาตุคือ 40

20 Ca 2+   มีการจดัเรียงอิเล็กตรอน ดงัน้ี 2,8,8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนรวมทีไ่ด้ คือ..................คะแนน........ผ่านเกณฑ์ ........ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน : นักเรียนได้คะแนนอย่างน้อย 24 คะแนน จากคะแนน 30 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 



 

41 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ชุดที ่1   การเกดิพนัธะไอออนิก 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
1. จงพจิารณาว่าธาตุคู่ต่อไปนี ้คู่ใดสามารถเกดิพนัธะไอออนิกได้ โดยใส่เคร่ืองหมาย  หน้าข้อทีส่ามารถเกดิพนัธะ
ไอออนิกได้ และใส่เคร่ืองหมาย X หน้าข้อทีไ่ม่สามารถเกิดพนัธะไอออนิกได้(10 คะแนน) 

1.1  X  3Li  กบั  11Na  1.6    20Ca  กบั  53I 
1.2  X  7N  กบั  8O  1.7  X  15P  กบั  16S 
1.3    11Na  กบั  9F  1.8  X  20Ca  กบั  12Mg 
1.4  X  17Cl  กบั  15P  1.9    19K  กบั  17Cl 
1.5    12Mg  กบั  8O  1.10    38Sr  กบั  8O 

2. จงพจิารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุสมมติต่อไปนี ้แล้วจับคู่ธาตุทีส่ามารถเกดิพนัธะไอออนิกได้จ านวน 5 คู่
(5 คะแนน) 

ธาตุ การจัดเรียงอิเลก็ตรอนของธาตุ 

A 2,1 

B 2,6 

C 2,8,1 

D 2,8,8,2 

E 2,8,18,7 

 
แนวค าตอบมีดังนี้ 

ธาตุทีเ่ป็นโลหะ คือ ธาตุA ,C และ D ส่วนธาตุทีเ่ป็นอโลหะ คือ B และ E ดังน้ัน คู่ธาตุทีส่ามารถ 
เกดิพนัธะไอออนิกได้ มี6 คู่ธาตุ(นักเรียนเลอืกตอบ 5 คู่ธาตุ) ดังนี ้A กบั B, A กบั E, C กบั B, C กบั E, 
D กบั B และ D กบั E 

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1.2 
เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 

เฉลยแบบฝึกหัด 

 
คะแนนรวมทีไ่ด้ คือ..................คะแนน........ผ่านเกณฑ์ ........ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน : นักเรียนได้คะแนนอย่างน้อย 12 คะแนน จากคะแนน 15 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบักฎออกเตต (Octet rule) 

ก. การทีอ่ะตอมของโลหะและอโลหะพยายามปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยท าให้อเิลก็ตรอน 
    วงนอกสุด (Valence electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 
ข. การท่ีอะตอมของโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มาเพื่อใหใ้หอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence 
     electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 
ค. การท่ีอะตอมของอโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มาเพื่อใหใ้หอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence 
    electron ) มากกวา่ 8 
ง. การท่ีอะตอมของโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มา และอะตอมของอโลหะให้อิเล็กตรอนไปเพื่อให้ 
    ใหอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 

2. ไอออนหรืออะตอมของธาตุใดท่ีมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนไม่เป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) 
ก. 40

20 Ca 2+      ค. 23

11 Na  
ข. 20

10 Ne      ง. 27

13 Al 3+ 
3. ก าหนดเลขอะตอมของธาตุ ดงัน้ี 3A 8B 12C และ 35D ธาตุใดมีแนวโนม้จะเกิดเป็น ไอออน 1+ และ 
ไอออน 2+ ตามล าดบั 

ก. A และ B    ค. A และ C 
ข. B และ C    ง. C และ D 

4. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการเกิดไอออนบวก 
ก. อะตอมของโลหะทีสู่ญเสียอเิลก็ตรอน ท าให้มีจ านวนโปรตอนมากกว่าอเิลก็ตรอน 
ข. อะตอมของอโลหะท่ีไดรั้บอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนนอ้ยกวา่อิเล็กตรอน 
ค. อะตอมของโลหะท่ีไดรั้บอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนนอ้ยกวา่อิเล็กตรอน 
ง. อะตอมของอโลหะท่ีสูญเสียอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนมากกวา่อิเล็กตรอน 
 
 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัมีทั้งหมด 10 ขอ้ 10 คะแนน 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน 
    กระดาษค าตอบ 

เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 
เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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5. พนัธะไอออนิกเกิดข้ึนตามสถานการณ์ในขอ้ใด 

ก. โลหะมีขนาดอะตอมเล็กกวา่อโลหะจึงเกิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอมทั้งสองเกิดเป็นพนัธะไอออนิก 
ข. อโลหะมีแนวโนม้กลายเป็นไอออนบวกง่าย ส่วนโลหะมีแนวโนม้กลายเป็นไอออนลบไดง่้ายเกิดแรง 
     ดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกข้ึน 
ค. โลหะมีแนวโน้มให้อเิลก็ตรอนได้ง่ายกลายเป็นไอออนบวก ส่วนอโลหะมีแนวโน้มรับอเิลก็ตรอนได้ 

                  ง่ายจึงรับอเิลก็ตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ เกดิแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกขึน้ 
ง. โลหะรับอิเล็กตรอนจากอโลหะเกิดไอออนบวกส่วนอโลหะใหอิ้เล็กตรอนแก่โลหะเกิดไอออนลบเกิด 

                  แรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกข้ึน 
6. ก าหนดการจดัอิเล็กตรอนของธาตุใหด้งัน้ี A = 2,8,2  B = 2,8,8,1  C =2,8,7  D = 2,8,18, 8 
ธาตุคู่ใดมีการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกได ้

ก. A กบั D    ค. C กบั D 
ข. B กบั C    ง. B กบั D 

7. ธาตุท่ีเกิดพนัธะไอออนิกกบัธาตุออกซิเจน ( 8O ) ไดดี้ท่ีสุด คือขอ้ใด 
ก. ก ามะถนั (16S)   ค. คลอรีน (17Cl) 
ข. เหลก็ (26Fe)    ง. เทลลูเรียม (52Te) 

8. ธาตุท่ีมีเลขอะตอมเท่าใดท่ีเกิดพนัธะไอออนิกกบัลิเทียม ( 3Li ) ไดดี้ท่ีสุด 
ก. 9     ค. 11 
ข. 19     ง. 20 

9. อะตอมคู่ใดเกิดพนัธะไอออนิกได ้
ก. คลอรีน (17Cl) กบัโบรมีน (35Br)  
ข. โซเดียม (11Na) กบัออกซิเจน (8O) 
ค. ซิลิคอน (14Si) กบัไฮโดรเจน (1H)  
ง. ออกซิเจน (8O) กบัฟลูออรีน (9F) 

10. การเกิดพนัธะระหวา่งธาตุคู่ใดต่อไปน้ี มีความเป็นไอออนิกมากท่ีสุด 
ก. 8O กบั 9F    ค. 7N กบั 9F 
ข. 4Be กบั 35Br    ง. 20Ca กบั 8O 
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1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบักฎออกเตต (Octet rule) 

ก. การท่ีอะตอมของอโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มาเพื่อใหใ้หอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence 
     electron ) มากกวา่ 8 
ข. การท่ีอะตอมของโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มาเพื่อใหใ้หอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence 

                  electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 
ค. การทีอ่ะตอมของโลหะและอโลหะพยายามปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพเสถียรโดยท าให้อเิลก็ตรอน 
     วงนอกสุด (Valence electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 
ง. การท่ีอะตอมของโลหะพยามยามรับอิเล็กตรอนเขา้มา และอะตอมของอโลหะให้อิเล็กตรอนไปเพื่อให้ 
    ใหอิ้เล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron ) เท่ากบั 8 เหมือนธาตุหมู่8A 

2. ไอออนหรืออะตอมของธาตุใดท่ีมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนไม่เป็นไปตามกฎออกเตต (Octet rule) 
ก. 40

20 Ca2+    ค. 27

13 Al3+ 
ข. 20

10 Ne     ง. 23

11 Na 
3. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของการเกิดไอออนบวก 

ก. อะตอมของอโลหะท่ีไดรั้บอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนนอ้ยกวา่อิเล็กตรอน 
ข. อะตอมของโลหะทีสู่ญเสียอเิลก็ตรอน ท าให้มีจ านวนโปรตอนมากกว่าอเิลก็ตรอน 
ค. อะตอมของโลหะท่ีไดรั้บอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนนอ้ยกวา่อิเล็กตรอน 
ง. อะตอมของอโลหะท่ีสูญเสียอิเล็กตรอน ท าใหมี้จ านวนโปรตอนมากกวา่อิเล็กตรอน 

4. ก าหนดเลขอะตอมของธาตุ ดงัน้ี 3A 8B 12C และ 35D ธาตุใดมีแนวโนม้จะเกิดเป็น ไอออน 1+ และ 
ไอออน 2+ ตามล าดบั 

ก. A และ B    ค. B และ C 
ข. A และ C    ง. C และ D 

 
 
 

ค าช้ีแจง  1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัมีทั้งหมด 10 ขอ้ 10 คะแนน 
2. ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงใน 
    กระดาษค าตอบ 

เร่ือง การเกดิพนัธะไอออนิก 
เฉลย 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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5. พนัธะไอออนิกเกิดข้ึนตามสถานการณ์ในขอ้ใด 
ก. โลหะมีขนาดอะตอมเล็กกวา่อโลหะจึงเกิดแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอะตอมทั้งสองเกิดเป็นพนัธะไอออนิก 
ข. อโลหะมีแนวโนม้กลายเป็นไอออนบวกง่าย ส่วนโลหะมีแนวโนม้กลายเป็นไอออนลบไดง่้ายเกิดแรง 
    ดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกข้ึน 
ค. โลหะรับอิเล็กตรอนจากอโลหะเกิดไอออนบวกส่วนอโลหะใหอิ้เล็กตรอนแก่โลหะเกิดไอออนลบเกิด 
     แรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกข้ึน 
ง. โลหะมีแนวโน้มให้อเิลก็ตรอนได้ง่ายกลายเป็นไอออนบวก ส่วนอโลหะมีแนวโน้มรับอเิลก็ตรอนได้ 
    ง่ายจึงรับอเิลก็ตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ เกดิแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิตจึงสร้างพนัธะไอออนิกขึน้ 

6. ธาตุท่ีเกิดพนัธะไอออนิกกบัธาตุออกซิเจน (8O) ไดดี้ท่ีสุด คือขอ้ใด 
ก. เทลลูเรียม (52Te)   ค. เหลก็ (26Fe) 
ข. คลอรีน (17Cl)    ง. ก ามะถนั (16S) 

7. ก าหนดการจดัอิเล็กตรอนของธาตุใหด้งัน้ี A = 2,8,2 B = 2,8,8,1 C =2,8,7 D = 2,8,18, 8 
ธาตุคู่ใดมีการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกได ้

ก. B กบั C    ค. A กบั D 
ข. C กบั D    ง. B กบั D 

8. อะตอมคู่ใดเกิดพนัธะไอออนิกได ้
ก. คลอรีน (17Cl) กบัโบรมีน (35Br) 
ข. ออกซิเจน (8O) กบัฟลูออรีน (9F) 
ค. ซิลิคอน (14Si) กบัไฮโดรเจน (1H) 
ง. โซเดียม (11Na) กบัออกซิเจน (8O) 

9. การเกิดพนัธะระหวา่งธาตุคู่ใดต่อไปน้ี มีความเป็นไอออนิกมากท่ีสุด 
ก. 8O กบั 9F    ค. 20Ca กบั 8O 
ข. 4Be กบั 35Br    ง. 7N กบั 9F 

10. ธาตุท่ีมีเลขอะตอมเท่าใดท่ีเกิดพนัธะไอออนิกกบัลิเทียม ( 3Li ) ไดดี้ท่ีสุด 
ก. 20     ค. 19 
ข. 11     ง. 9 
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