มาตรฐาน ว 3.1
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 8.1
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ผลการเรียนรู้
เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
1.1 อธิบายการเขียนสูตรสารโคเวเลนต์ได้
1.2 อธิบายการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
2. ด้านทักษะ (Process)
2.1 เขียนสูตรสารโคเวเลนต์ได้
2.2 เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
2.3 สื่อสารและนาความรู้เรื่องสารโคเวเลนต์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)
3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3.2 ซื่อสัตย์ สุจริต
3.3 มีวินัย
3.4 ใฝ่เรียนรู้
3.5 อยู่อย่างพอเพียง
3.6 มุ่งมั่นในการทางาน
3.7 รักความเป็นไทย
3.8 มีจิตสาธารณะ
ช

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้
การเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุที่เ ป็นองค์ประกอบ
โดยเรียงลาดับจากธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีน้อยกว่าแล้วตามด้วยธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกา
ติวิตีมากกว่า ส่วนการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ถ้าสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด ให้
เรียกชื่อธาตุที่อยู่ข้างหน้าก่อนแล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่ ถัดมาและเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายเป็น
ไ-ด์ ( -ide) และให้ระบุจานวนอะตอมของแต่ละธาตุด้วยเลขจานวนในภาษากรีก

ซ

ขั้นที่ 1
ขั้นสารวจความรู้เดิม (Elicitation Phase)

บัตรคาสั่ง
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน

1

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
คาชี้แจง

1. แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. เลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทาเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงใน
กระดาษคาตอบ

1. ข้อใดเป็นสารประกอบโควาเลนต์ทั้งหมด
ก. CS2, NCl3, NO2, PCl5
ข. CCl4, BeCl2, PF3, Li2O
ค. C2H6, LiF, HCN, BaO
ง. NH4Cl, C2H4, KCN, PCl3
2. ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจากธาตุไนโตรเจน (N) กับธาตุฟลูออรีน (F)
ก. NF
ข. NF3
ค. N5F7
ง. N3F
3. ธาตุเบอริลเลียม(Be) เกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุคลอรีน(Cl) จะมีสูตรโมเลกุลอย่างไร
ก. BeCl
ข. Be2Cl
ค. Be7Cl2
ง. BeCl2
4. ธาตุ X อยู่คาบ 3 ของตารางธาตุ มีเวเลนเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 4 และมีนิวตรอนเท่ากับ 15 เมื่อเกิด
พันธะโคเวเลนต์กับธาตุไฮโดรเจน จะมีสูตรเคมีอย่างไร
ก. XH4
ข. XH5
ค. H4X
ง. X4H5
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5. ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจากธาตุ A, B ที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 6, 17 ตามลาดับ
ก. AB2
ข. A2B
ค. AB4
ง. BA6
6. ข้อใดเป็นสารโคเวเลนต์ที่มีชื่อว่า “ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์”
ก. NO4
ข. N3O2
ค. N5O2
ง. N2O5
7 จงอ่านชื่อสารประกอบ SiBr4
ก. ซิลิคอนเตตระโบรไมด์
ข. มอนอซิลิคอนเตตระโบรไมด์
ค. เตตระซิลิคอนโบรไมด์
ง. ซิลิคอน(I)โบรไมด์
8. จงอ่านชื่อสารประกอบ P4O10
ก. เตตระฟอสฟอรัสออกไซด์
ข. ฟอสฟอรัสเตตระเดคะออกไซด์
ค. เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์
ง. ฟอสฟอรัส(IV)ออกไซด์
9. การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ข้อใด ถูกต้อง
ก. PCl5 มอนอฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์
ข. N2O5 ไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
ค. SF6 มอนอซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
ง. NO ไนโตรเจนมอนอกไซด์
10. การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. SiS2 ซิลิคอนไดซัลไฟด์
ข. F2O ไดฟลูออรีนออกไซด์
ค. BF3 โบรอนไตรฟลูออไรด์
ง . N2O3 ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
ชื่อ- สกุล .......................................................................ชั้น........................เลขที่.....................
คาชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท ( X )
ลงในกระดาษคาตอบ ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 50-69
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ
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ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ขั้นที่ 2
ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)

กิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนศึกษาสูตรโครงสร้างลิวอิสแบบจุดและแบบเส้น ของสารโคเวเลนต์ที่
กาหนดให้ พร้อมทั้งระบุสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ต่อไปนี้
สูตรโครงสร้างลิวอิส

O O
O C O

สูตรโมเลกุล

O=O
O=C= O

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………..……………

…………………………………………

5

ขั้นที่ 3
ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration Phase)

บัตรเนื้อหาที่ 1
การเขียนสูตรสารโคเวเลนต์
การเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ ให้เขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่มีองค์ประกอบโดย
เขียนเรียงลาดับจากธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีน้อยกว่าหรือมีความเป็นบวกมากกว่าก่อน แล้วตามด้วย
ธาตุที่มคี ่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีมากกว่า ในกรณีของโมเลกุลที่มีหลายอะตอมพบว่า โดยทั่วไปจะเขียน
สัญลักษณ์ของธาตุที่เป็นอะตอมกลางก่อน แล้วตามด้วยธาตุที่ล้อมรอบ พร้อมทั้งระบุจานวนอะตอมของ
ธาตุที่มีจานวนอะตอมมากกว่า 1 อะตอม ไว้ที่มุมล่าด้านขวาของสัญลักษณ์ธาตุนั้นๆ เช่น HCl CO2 CCl4
ยกเว้นบางโมเลกุล เช่น NH3 ที่เขียนไนโตรเจนก่อนไฮโดรเจนทั้งที่ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของไนโตรเจน
มากกว่า สรุปหลักการเขียนดังนี้
1. ให้เขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่มีค่า EN ต่าก่อน สาหรับ H ให้เขียนไว้หลังธาตุหมู่ IIIA, IVA และ
VA เช่นเขียนธาตุ B, Si, C, P และ N ก่อนธาตุ H
2. ให้เขียนจานวนอิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะบนสัญลักษณ์ของธาตุแต่ละธาตุ เช่น H1, S2, P3
3. เขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์ที่มีอะตอมของธาตุจัดเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นไปตามกฎออก
เตต ใช้จานวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของแต่ละอะตอมของธาตุที่อยู่มุมบนขวาคูณไขว้เขียนลงมุมล่างขวา
ของธาตุ เช่น
สูตรของสารประกอบของธาตุ Si กับ H โดย Si และ H มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 และ 1
ตามลาดับ ดังนั้น Si และ H ต้องการอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจานวน 4 และ 1 ตามลาดับ เพื่อให้แต่
ละอะตอมของธาตุมีการจัดอิเล็กตรอนแบบแก๊สเฉื่อยเพื่อความเสถียร
การเขียนสูตรโมเลกุลได้ดังนี้

Si 4 + H1

1
4


Si1H4

SiH4

สูตรของสารประกอบของธาตุ P กับ Cl โดย P และ Cl มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 และ 7
ตามลาดับ ดังนั้น P และ Cl ต้องการอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจานวน 3 และ 1 ตามลาดับ เพื่อให้
แต่ละอะตอมของธาตุมีการจัดอิเล็กตรอนแบบแก๊สเฉื่อยเพื่อความเสถียร

P3 + Cl1
1

3

P1Cl3

PCl3
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การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
สารโคเวเลนต์เป็นโมเลกุลของสารที่เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไปมาสร้างพันธะ
โคเวเลนต์ต่อกันด้วยสัดส่วนต่าง ๆ กัน ทาให้เป็นการยากในการเรียกชื่อสาร จึงได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการ
เรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้ างของสารประกอบ
โคเวเลนต์ได้ ตรงกัน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ไว้
ดังนี้
1. สารโคเวเลนต์ที่มีโมเลกุลประกอบด้วยธาตุชนิดเดียว ให้เรียกชื่อตามชื่อของธาตุนั้น ซึ่งส่วน
ใหญ่โมเลกุลเหล่านี้มีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง จึงนิยมเรียกชื่อโดยระบุสถานะด้วย เพื่อให้แตกต่าง
จากอะตอมของธาตุนั้นๆ เช่น O2 เรียกว่าแก๊สออกซิเจน
2. สารโคเวเลนต์ที่เป็นสารประกอบหรือโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุ 2 ชนิด ให้เรียกชื่อธาตุ ที่
อยู่หน้าก่อนแล้วตามด้วยชื่อธาตุที่อยู่ถัดมา (ธาตุสุดท้าย) แล้วเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น ไ-ด์
(-ide) เช่น
เมื่อ ไฮโดรเจน (H) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
ไฮไดรด์
เมื่อ คาร์บอน (C) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
คาร์ไบด์
เมื่อ ไนโตรเจน (N) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
ไนไตรด์
เมื่อ ฟลูออรีน (F) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
ฟลูออไรด์
เมื่อ คลอรีน (CI) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
คลอไรด์
เมื่อ ออกซิเจน (O) เป็นธาตุสุดท้ายเปลี่ยนเสียงพยางค์ท้ายของธาตุเป็น
ออกไซด์
3. การระบุจานวนอะตอมของแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลนั้นจะระบุด้วยภาษา
กรีก ยกเว้นกรณีที่ธาตุแรกมีเพียงอะตอมเดียว ไม่ต้องระบุจานวนอะตอมของธาตุนั้น แต่ธาตุหลังยังคง
ระบุจานวนอะตอมแม้ว่าจะมีเพียงอะตอมเดียวก็ตาม
จานวนอะตอมในภาษากรีกที่ใช้เรียกสารโคเวเลนต์
จานวนอะตอม
1
2
3
4
5

ภาษากรีก
มอนอ (mono)
ได (di)
ไตร (tri)
เตตระ (tetra)
เพนตะ (penta)

จานวนอะตอม
6
7
8
9
10

ภาษากรีก
เฮกซะ (hexa)
เฮปตะ (hepta)
ออกตะ (octa)
โนนะ (nona)
เดคะ (deca)

ตัวอย่างการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
สาร
CO
CO2
CCI4
N 2O
Cl2O7

ชื่อ
คาร์บอนมอนอออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์
คาร์บอนเตตระคลอไรด์
ไดโนโตรเจนมอนอออกไซด์
ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์
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กิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลในตาราง แล้วเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์
และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ให้ถูกต้อง
ข้อ
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

C กับ F

C
F

IVA
VIIA

C4 + F1
1

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
4
7

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
4
1

C1F4

4

สูตรโมเลกุล คือ

CF4

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ
คาร์บอนเตตระฟลูออไรด์

CF4

ข้อ 1
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

N กับ O

+
…….

..…..

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

……………………………..…………………………….

……………………………..…………………………….

8

ข้อ 2
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

P กับ Br

+
…….

..…..

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

……………………………..…………………………….

……………………………..…………………………….

ข้อ 3
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

Si กับ F

+
…….

..…..

สูตรโมเลกุล คือ
……………………………..…………………………….

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ
……………………………..…………………………….
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ข้อ 4
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

P กับ O

+
…….

..…..

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

……………………………..…………………………….

……………………………..…………………………….

ข้อ 5
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

As กับ H

+
…….

..…..

สูตรโมเลกุล คือ
……………………………..…………………………….

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ
……………………………..…………………………….
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ขั้นที่ 4
ขั้นอธิบาย (Explanation Phase)

บัตรเนื้อหาที่ 2
การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์บางชนิด
1. การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์บางขนิด เข่น สารประกอบออกไซด์ นอกจากเรียกขื่อตาม
หลักที่กล่าวมาแล้วนั้นยังนิยมเรียกชื่อโดยตัดตัวอักษรสุดท้ายของภาษากรีกที่ระบุจานวนอะตอม
เช่น CO อ่านว่า คาร์บอนมอนอออกไซด์ (Carbon monooxide) นิยมเรียกเป็น คาร์บอนมอน
นอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งมาจากการตัด “o” ใน mono- ออก

2. สารโคเวเลนต์บางชนิดที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ การเรียกชื่อจะไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่น HCl เรียกว่าไฮโดรเจนคลอไรด์ H2S เรียกว่า ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2O
เรียกว่า น้า NH3 เรียกว่า แอมโมเนีย เป็นต้น
ตัวอย่างการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์

สาร
CO
N2O
Cl2O7

ชื่อ
คาร์บอนมอนอออกไซด์ (Carbon monooxide)
หรือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ไดโนโตรเจนมอนอออกไซด์ (Dinitrogen monooxide)
หรือไดโนโตรเจนมอนอกไซด์ (Dinitrogen monoxide)
ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ (Dichlorine heptaoxide)
หรือไดคลอรีนเฮปตอกไซด์ (Dichlorine heptoxide)
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กิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาตอบลงตารางให้ถูกต้อง
1. ศึกษาสูตรโมเลกุลสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้แล้วเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ให้ถูกต้อง
ข้อ

สูตรโมเลกุลสารโคเวเลนต์

1.1

NO

1.2

Cl2O

1.3

P4O10

1.4

N 2O 5

1.5

P4O6

ชื่อสารโคเวเลนต์

2. ศึกษาชื่อสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้แล้วเขียนสูตรโมเลกุลให้ถูกต้อง
ข้อ

ชื่อสารโคเวเลนต์

2.1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

2.2

ไดโบรอนไตรออกไซด์

2.3

คาร์บอนเตตระคลอไรด์

2.4

โบรอนไตรฟลูออไรด์

2.5

อาร์เซนิกเพนตะคลอไรด์

สูตรโมเลกุล
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ขั้นที่ 5
ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)

กิจกรรมที่ 4

คาชี้แจง
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกิจกรรมที่ 3 ให้เข้าใจ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มรับกล่องการ์ดแสด-เขียว ซึ่งกล่องแสดจะประกอบด้วยการ์ดสีแสด 4 ใบ
และกล่องเขียวจะประกอบด้วยการ์ดสีเขียว 4 ใบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

อธิบายการเขียนสูตรสารโคเวเลนต์ได้
อธิบายการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
เขียนสูจรสารโคเวเลนต์ได้
เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้

วัสดุ อุปกรณ์
1. การ์ดสีแสด เป็นชื่อธาตุ ได้แก่ ธาตุ คาร์บอน , ซิลิคอน, ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส
2. การ์ดสีเขียว เป็นชื่อธาตุ ได้แก่ ธาตุ ซัลเฟอร์, ออกซิเจน, คลอรีน, ไฮโดรเจน
แนวทางการทากิจกรรม
1. นักเรียนคว่าการ์ดสีแสด และการ์ดสีเขียว แล้วทาการสุ่มโดยแต่ละครั้งให้หยิบ การ์ดสีแสด 1
ใบ จับคู่กับการ์ดสีเขียว 1 ใบ เพื่อให้เกิดเป็นสารโคเวเลนต์ บันทึกการทากิจกรรม
2. นาการ์ดที่สุ่มแล้วกลับในกลุ่มสีเดิม ทาการหมุนสลับตาแหน่งการ์ด แล้วทาการทดลอง
เหมือนข้อ 1 จนครบ 10 ครั้ง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
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กลุ่มที่............................................ชั้น.................................
การสุ่มการ์ด
ครั้งที่
1

ธาตุ
จากการ์ดสีแสด

ธาตุ
จากการ์ดสีเขียว

สูตรโมเลกุล
สารโคเวเลนต์

ชื่อ
สารโคเวเลนต์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ขั้นที่ 6
ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. เลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยทาเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็นสารประกอบโควาเลนต์ทั้งหมด
ก. NH4Cl, C2H4, KCN, PCl3
ข. C2H6, LiF, HCN, BaO
ค. CS2, NCl3, NO2, PCl5
ง. CCl4, BeCl2, PF3, Li2O
2. ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจากธาตุไนโตรเจน (N) กับธาตุฟลูออรีน (F)
ก. NF3
ข. N3F
ค. NF
ง. N5F7
3. ธาตุเบอริลเลียม (Be) เกิดพันธะโคเวเลนต์กับธาตุคลอรีน (Cl) จะมีสูตรโมเลกุลอย่างไร
ก. Be2Cl
ข. BeCl2
ค. BeCl
ง. Be7Cl2
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4. ธาตุ X อยู่คาบ 3 ของตารางธาตุ มีเวเลนเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 4 และมีนิวตรอนเท่ากับ 15 เมื่อเกิด
พันธะโคเวเลนต์กับธาตุไฮโดรเจน จะมีสูตรเคมีอย่างไร
ก. H4X
ข. X4H5
ค. XH5
ง. XH4
5. ข้อใดคือสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจากธาตุ A, B ที่มีเลขอะตอมเท่ากับ 6, 17 ตามลาดับ
ก. BA6
ข. AB2
ค. A2B
ง. AB4
6. ข้อใดเป็นสารโคเวเลนต์ที่มีชื่อว่า “ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์”
ก. N5O2
ข. N2O5
ค. N3O2
ง. NO4
7 จงอ่านชื่อสารประกอบ SiBr4
ก. ซิลิคอน(I)โบรไมด์
ข. เตตระซิลิคอนโบรไมด์
ค. ซิลิคอนเตตระโบรไมด์
ง. มอนอซิลิคอนเตตระโบรไมด์
8. จงอ่านชื่อสารประกอบ P4O10
ก. ฟอสฟอรัส(IV)ออกไซด์
ข. เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์
ค. ฟอสฟอรัสเตตระเดคะออกไซด์
ง. เตตระฟอสฟอรัสออกไซด์
9. การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ข้อใด ถูกต้อง
ก. NO ไนโตรเจนมอนอกไซด์
ข. SF6 มอนอซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์
ค. N2O5 ไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
ง. PCl5 มอนอฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์
10. การเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. N2O3 ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์
ข. BF3 โบรอนไตรฟลูออไรด์
ค. F2O ไดฟลูออรีนออกไซด์
ง . SiS2 ซิลิคอนไดซัลไฟด์
16

กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
ชื่อ- สกุล .......................................................................ชั้น........................เลขที่.....................
คาชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท ( X )
ลงในกระดาษคาตอบ ในข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

ข้อ
1
2

ก

ข

ค

ง

4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
คะแนนร้อยละ 70-79
คะแนนร้อยละ 50-69
คะแนนต่ากว่าร้อยละ 50

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ

10

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
(...................................................)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ขั้นที่ 7
ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extension Phase)

กิจกรรมที่ 5

คาชี้แจง

ให้นักเรียนศึกษาบัตรภาพ อภิปราย เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างชื่อ และเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจาวัน
ข้อ 1
CO2 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของก๊าซใน
ถังดับเพลิง
CO2 มีชื่อเรียกว่า
............................................

ภาพที่ 1 : ฉลากถังดับเพลิง
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=ฉลาก+ถังดับเพลิง&rlz
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ข้อ 2
ก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน
รถยนต์ ถ้าปฏิกิริยานั้นไม่สมบูรณ์ จะเกิดก๊าซ CO
CO มีชื่อเรียกว่า ............................................

ภาพที่ 2 : ควันจากรถยนต์
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=ภาพควันรถยนต์&rlz
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ข้อ 3 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อ และเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งอธิบาย
ว่าสารโคเวเลนต์ที่ยกตัวอย่างมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไร
ชื่อสารโคเวลนต์………………………………………………………………………………………………………………………
สูตรโมเลกุล……………………………………………………………………………………………………………………..........
มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียน………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1. ก
2. ข
3. ง
4. ก
5. ค
6. ง
7. ก
8. ค
9. ง
10. ข
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1. ค
2. ก
3. ข
4. ง
5. ง
6. ข
7. ค
8. ข
9. ก
10. ค
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เฉลยกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 1
คาชี้แจง

: ให้นักเรียนศึกษาสูตรโครงสร้างลิวอิสแบบจุดและแบบเส้น ของสารโคเวเลนต์ที่
กาหนดให้ พร้อมทั้งระบุสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ต่อไปนี้
สูตรโครงสร้างลิวอิส

O O
O C O

สูตรโมเลกุล

O=O
O=C= O

……………… O2………………

………………… CO2……………

………………… CH4……………

…………………… NH3…………

………… BeCl2……………

24

เฉลย กิจกรรมที่ 2
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมข้อมูลในตาราง แล้วเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์
และเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ให้ถูกต้อง
ข้อ
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

C กับ F

C
F

IVA
VIIA

C4 + F1
1

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
4
7

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
4
1

C1F4

4

สูตรโมเลกุล คือ

CF4

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ
คาร์บอนเตตระฟลูออไรด์

CF4

ข้อ 1
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

N กับ O

N
O

VA
VIA

N3 + O2
2

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
5
6

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
3
2

N 2O3

N 2 O3

3

สูตรโมเลกุล คือ
…………… N2O3………..
………………….

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์
………….
25

ข้อ 2
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

P กับ Br

P
Br

VA
VIIA

P3 + Br1
1
3

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
5
7

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
3
1

P1Br3

สูตรโมเลกุล คือ

PBr3

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

…………PBr3……….

ฟอสฟอรัสไตรโบรไมด์
……….

ข้อ 3
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ

Si กับ F

Si4 + F1
1

Si1F4

SiF4

4

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

SiF4

ซิลิคอนเตตระฟลูออไรด์
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ข้อ 4
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

P กับ O

P
O

VA
VIA

P3 + O2
2

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
5
6

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
3
2

P2O3

P2O3

3

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

P2O3

ไดฟอสฟอรัสไตรออกไซด์

ข้อ 5
ธาตุ

ธาตุ

หมู่

As กับ H

As
H

VA
-

As3 + H1
1

จานวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน
5
1

จานวน
อิเล็กตรอนร่วมพันธะ
3
1

As1H3

AsH3

3

สูตรโมเลกุล คือ

ชื่อสารโคเวเลนต์ที่ได้ คือ

AsH3

อาร์เซนิกไตรไฮไดรด์
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เฉลย กิจกรรมที่ 3
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเติมคาตอบลงตารางให้ถูกต้อง
1. ศึกษาสูตรโมเลกุลสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้แล้วเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ให้ถูกต้อง
ข้อ

สูตรโมเลกุลสารโคเวเลนต์

ชื่อสารโคเวเลนต์

1.1

NO

ไนโตรเจนมอนอกไซด์

1.2

Cl2O

ไดคลอรีนมอนอกไซด์

1.3

P4O10

เตตระฟอสฟอรัสเดคอกไซด์

1.4

N 2O 5

ไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์

1.5

P4O6

เตตระฟอสฟอรัสเดคอกไซด์

2. ศึกษาชื่อสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้แล้วเขียนสูตรโมเลกุลให้ถูกต้อง
ข้อ

ชื่อสารโคเวเลนต์

สูตรโมเลกุล

2.1

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

SO2

2.2

ไดโบรอนไตรออกไซด์

B2O3

2.3

คาร์บอนเตตระคลอไรด์

CCl4

2.4

โบรอนไตรฟลูออไรด์

BF3

2.5

อาร์เซนิกเพนตะคลอไรด์

AsCl5
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เฉลย กิจกรรมที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเขียนสูตรสารโคเวเลนต์ได้
2. อธิบายการเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
3. เขียนสูจรสารโคเวเลนต์ได้
4. เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
การสุ่มการ์ด
ครั้งที่
1

ธาตุ
จากการ์ดสีแสด

ธาตุ
จากการ์ดสีเขียว

สูตรโมเลกุล
สารโคเวเลนต์

ชื่อ
สารโคเวเลนต์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
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เฉลย กิจกรรมที่ 5

คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบัตรภาพ อภิปราย เรียกชื่อสารโคเวเลนต์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างชื่อ
และเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจาวัน
ข้อ 1
CO2 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของก๊าซ
ในถังดับเพลิง
CO2 มีชื่อเรียกว่า คาร์บอนไดออกไซด์

ภาพที่ 1 : ฉลากถังดับเพลิง
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=ฉลาก+ถังดับเพลิง&rlz
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ข้อ 2
ก๊าซที่ได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์
ถ้าปฏิกิริยานั้นไม่สมบูรณ์ จะเกิดก๊าซ CO
CO มีชื่อเรียกว่า คาร์บอนมอนอออกไซด์
หรือคาร์บอนมอนอกไซด์

ภาพที่ 2 : ควันจากรถยนต์
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=ภาพควันรถยนต์&rlz
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
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ข้อ 3

ให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อ และเขียนสูตรโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้ง
อธิบายว่าสารโคเวเลนต์ที่ยกตัวอย่างมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนอย่างไร
ชื่อสารโคเวลนต์………………………………………………………………………………………………………………………
สูตรโมเลกุล……………………………………………………………………………………………………………………..........
มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียน………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
(พิจารณาคาตอบของนักเรียน โดยอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
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