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คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี 

เรื่อง  ไฟฟาเคมี  สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 5 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟาเคมี เปนบทเรียนที่ใชสําหรับประกอบ 
การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา ว 32223 เคมี 3 (สาระเพิ่มเติม) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

วัตถุประสงคในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
2. เพื่อเราความสนใจในการเรียนโดยใชเทคนิคการนําเสนอสถานการณจําลอง ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และส ี
3. เพื่อชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรู 
4. เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนรูไดตามความสนใจ ความสามารถของตนเองและสามารถเรียนซ้ํา

ไดตามตองการ 
5. เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับบทเรียนไดสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 
6. เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเคม ีเรื่อง ไฟฟาเคมี เพิ่มข้ึน 

ผลการเรียนรูเมื่อจบบทเรียน 

1. ทดลอง สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายปฏิกิริยาที่มีการถายโอนอิเล็กตรอน 
ความสามารถในการใหและรับอิเล็กตรอน ระบุชนิดของปฏิกิริยาการใหและรับอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซ            
ตัวออกซิไดส และการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน 

2. สืบคนขอมูล อธิบายการดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยา 
3. ทดลอง สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการตอเซลลกัลวานิก การเขียนแผนภาพเซลล

กัลวานิก คํานวณคาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลลและศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล พรอมทํานาย
ทิศทางการเกิดปฏิกิริยาในเซลลกัลวานิกได 

4. สืบคนขอมูล อภิปราย อธิบายหลักการทํางาน สวนประกอบ ระบุความแตกตาง          
และประโยชนของเซลลกัลวานิกแตละประเภท 

5. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายการสรางเซลลอิเล็กโทรไลติก พรอมอธิบายหลักการ
ทํางานและปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในเซลล รวมทั้งประโยชนของเซลลอิเล็กโทรไลติกในชีวิตประจําวัน    
และในอุตสาหกรรม 

6. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายสาเหตุที่ทําใหโลหะเกิดการผุกรอนพรอมทั้งเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยา และบอกวิธีการปองกันการผุกรอนของโลหะโดยวิธีตาง ๆ ได 

7. สืบคนขอมูล อภิปราย และอธิบายหลักการทํางานของแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง
แบตเตอรี่อากาศ และการทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ้าทะเล 
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โครงสรางเน้ือหา 

ชื่อเรื่อง สาระการเรยีนรู 
1. ปฏิกิริยารีดอกซ 1.  ปฏิกิริยารีดอกซ 

1.1 เลขออกซิเดชัน 
1.2 ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ 
1.3 ชนิดของปฏิกิริยารีดอกซ 
1.4 การทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลาย
ของโลหะไอออน (Virtual chem Lab ) 

2. การดุลสมการรีดอกซ 2.  การดุลสมการรีดอกซ 
1. การดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน 
2. การดุลสมการรีดอกซโดยใชครึ่งปฏิกริิยา 

3. เซลลไฟฟาเคมี 3.  เซลลไฟฟาเคม ี
3.1 บทนําไฟฟาเคม ี

3.1.1 ประเภทของเซลลไฟฟาเคม ี
3.1.2 องคประกอบหลักของเซลลไฟฟาเคม ี

3.2 เซลลกลัวานิก 
3.2.1 การเขียนแผนภาพเซลลกัลปวานิก 
3.2.2 ศักยไฟฟาของเซลล 
3.2.3 ศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล 
3.2.4 เซลลความเขมขน 
3.2.5 ประเภทของเซลลกลัวานิก 

3.3 เซลลอเิลก็โทรไลติก 
3.3.1 การแยกนํ้าดวยกระแสไฟฟา 
3.3.2 การแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา 
3.3.3 การแยกสารละลายดวยกระแสไฟฟา 
3.3.4 การชุบโลหะ 
3.3.5 การทําโลหะใหบรสิุทธ์ิโดยใชเซลลอิเล็กโทรไลติก 

3.4 การกัดกรอนของโลหะและการปองกัน 
3.4.1 สาเหตุการการกรอนของโลหะ 
3.4.2 การปองกันการกรอนของโลหะ 

4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคม ี

4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกบัเซลลไฟฟาเคม ี
4.1 แบตเตอรีอ่ิเล็กโทรไลตแข็ง 
4.2 แบตเตอรีอ่ากาศ 
4.3 การทําอเิลก็โทรไดอะลซิิสนํ้าทะเล 
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คุณสมบัติของผูสอน 

เปนผูมีความรูเกี่ยวกับเน้ือหาเรื่องไฟฟาเคมีอยูในระดับดี และมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เบือ้งตน สามารถแนะนําเน้ือหาเพิ่มเติมและแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอนใหแกนักเรียนได 

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี รายวิชา ว 32223 เคมี 3 (สาระเพิ่มเติม) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง ไฟฟาเคมี ประกอบดวยแผนซีดีรอมบทเรียนใชกับเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป   
ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP , Microsoft 
Windows Vista , Windows 7 หรือ Windows 8 

2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium 4 1.0 GHz ข้ึนไป 
3. หนวยความจําแรม (RAM) 2 GB ข้ึนไป 
4. การดจอที่แสดงผล 1,024 x 768 พิกเซล ข้ึนไป 
5. การดเสียง  พรอมลําโพง 
6. มี DVD – RW Drive 
7. เมาส (Mouse) 
8. แปนพิมพ (Keyboard) 
9. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน  มีไฟลทั้งหมดรวม 3 File ไดแก 

และ  
2. บทเรียนน้ีจะบรรจุอยูในแผน  CD-ROM  จํานวน  1  แผน  ซึ่งไดพัฒนาจากโปรแกรม     

Adobe Captivate  Version  6.0 
3. บทเรียนน้ีจะใชเน้ือที่สําหรับการติดต้ังลงในฮารดดิสก  ประมาณ 253 MB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorun.inf 

 
Chem_icon.ico 

 
Electrochemistry 
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วิธีการติดต้ังหรือเปดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหปฏิบัติดังน้ี 

1. เปดเครื่องคอมพิวเตอรและเขาสูระบบ  Windows 
2. การใชงานบทเรียน  มี  4  วิธี  ดังน้ี 

วิธีที่  1   ใสแผน CD – ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง ไฟฟาเคมี    
ในชองอาน CD–ROM แลวคอยสักครู จะเขาสูโปรแกรมบทเรียนไดโดยอัตโนมัติ (Auto Run) ดังภาพ 

 

 
 

  ใชเมาสคลกิทีส่ัญลักษณ   จะเขาสูบทเรียน ดังภาพ 
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วิธีที่  2   ใสแผน  CD – ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง  ไฟฟาเคมี  
ในชองอาน CD-ROM แลวทําตามข้ันตอน ดังน้ี 

 

1. คลิกที่ปุม  Start  
2. คลิกเลือกปุม Computer ดังภาพ 

 

3. คลิกเลือก    

4. ดับเบิล้คลกิที่ไฟล ช่ือ    ดังภาพ 

 

5. จะเขาสูบทเรียน ดังภาพ 
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วิธีที่ 3 ใสแผน CD–ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง ไฟฟาเคมี         
ในชอง CD-ROM 

1. ดับเบิล้คลกิที่  My  computer          จากหนา Desktop ดังภาพ 
 

 
 

2. คลิกเลือก   

3. ดับเบิล้คลกิที่ไฟลช่ือ   ดังภาพ 

 

4. เขาสูบทเรียน ดังภาพ 
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วิธีที่ 4 ติดต้ังบทเรียนลงบนเครื่องคอมพิวเตอร โดยคัดลอกไฟล Electrochemistry.exe  
จากแผน CD-ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง ไฟฟาเคมี ลงใน Hard Disk ของเครื่อง
คอมพิวเตอร แลวดับเบิ้ลคลิกที่ไฟลช่ือ electrochem.exe ( ไอคอน                     ) ก็จะเขาสู
บทเรียนได 
  วิธีที่ 5 เขาสูเว็บไซต https://majorchemspa.wordpress.com/ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใชเมาสคลกิที่รปูเพื่อเขาสูบทเรียน 
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี รายวิชา ว 32223 เคมี 3 (สาระเพิ่มเติม) เรื่อง ไฟฟาเคม ี
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พัฒนาข้ึนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Captivate 6  
นําเสนอเน้ือหาบทเรียน กิจกรรมการทดลอง แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ  
หลังเรียน เปนบทเรียนประเภทสอนเน้ือหา โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายกับการสอนจริง   
ในช้ันเรียน ผูสอนควรดําเนินการดังน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟาเคมี ใชคูกับแผนการจัดการเรียนรู     
ที่ใชกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูแผนที่ 11 – 25 รายวิชา ว 32223 เคมี 3 (สาระเพิ่มเติม)  
เรื่อง ไฟฟาเคมี รวมเวลา 40 คาบ 

2. ผูสอนควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อชวยแกปญหาใหกับนักเรียนขณะที่ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี เรื่อง ไฟฟาเคมี โดยเฉพาะการเรียนช่ัวโมงแรก นักเรียนสวนใหญ      
ยังขาดทักษะในการใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. กอนเรียนใหนักเรียนศึกษาวิธีใชบทเรียน ขอตกลงกอนเรียน ผลการเรียนรู และจุดประสงค
การเรียนรูของแตละหัวขอเรื่อง 

4. กอนศึกษาเน้ือหาครูผูสอนกําชับใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 40 ขอ                   
ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

5. ในการศึกษาเน้ือหา นักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาในแตละเรื่องซ้ํากี่ครั้งก็ไดตามตองการ 
จากน้ันใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเน้ือหาหลังเรียนในแตละเรื่องทุกครั้ง   
โดยมีทั้งหมด 18 แบบฝกหัด 

6. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตรวจสอบความเขาใจในเน้ือหาเสร็จแลวใหนักเรียน     
ทําแบบทดสอบหลังเรียนแตละเรื่องทุกครั้ง  โดยมีจํานวน 6 แบบทดสอบ 

7. ในสวนของเน้ือหาใหนักเรียนทําการศึกษาเน้ือหาไปตามลําดับหัวขอตามที่กําหนดให   
ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและในสวนของเน้ือหาที่นักเรียนตองสืบคนขอมูลเพิ่มเติม              
ที่ไดเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตในบทเรียน ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เพื่อจะไดสืบคน
ขอมูลที่สอดคลองตามจุดประสงคหรือผลการเรียนรู 

8. เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหาหรือเรียนจบเน้ือหาทุกเรื่องแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 40 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 40 คะแนน 

9. ครูควรเนนยํ้าใหนักเรียนมีวินัยและมีความซื่อสัตยในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

เขาสูบทเรียนดวย Auto Run หรือ ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน  จากแผน  
CD–ROM บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรื่อง ไฟฟาเคมี ตามวิธีการติดต้ังหรือเปดใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ดวยวิธีการตาง ๆ โดยแบงข้ันตอนการเรียนและเน้ือหา ดังน้ี 

1. สวนนําของบทเรียนหรือสวนของ Title กอนเขาสูบทเรียน 

เมื่อเปดโปรแกรมเขาสูบทเรียน สวนนําบทเรียนจะเปนตัวหนังสือบอกช่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ลักษณะของบทเรียน รายละเอียดของบทเรียน และมีเสียงดนตรีประกอบ      
ดังภาพที่ 1 และ บอกช่ือบทเรียน ดังภาพที่ 2 

 

ภาพท่ี 1 สวนนําบทเรียน 

 

ภาพท่ี 2 สวนนําบทเรียน 
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2. สวนเมนูหลัก หนาเมนูหลักประกอบไปดวย ช่ือเรื่อง ไฟฟาเคมี และเมนูยอย 9 เมนู ประกอบดวย 
 

1.   คํานํา 

2.   ขอตกลงกอนเรียน 

3.   แนะนําวิธีใชบทเรียน 

4.   ทําแบบทดสอบกอนเรียน 40 ขอ 

5.   บทเรียน ซึ่งมี 4 หนวย 

6.   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 40 ขอ 

7.   บอกแหลงที่มาของขอมูล 

8.   ประวัติผูพัฒนาบทเรียน 

9.   เมื่อตองการเลกิศึกษาบทเรียน 
 

ในสวนของเมนูหลักหรือหนาหลัก จะมีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ หากไมตองการฟงเสียงดนตร ี

สามารถใชเมาสกดปดไดที่สัญลักษณรูปลําโพงดานบน  หรือหากตองการฟงเสียงดนตรีบรรเลงประกอบ

สามารถใชเมาสกดเปดไดที่สัญลักษณรูปลําโพงดานบน  หรือถาตองการออกจากบทเรียน ก็คลิกที่ปุม 

 ดังภาพที่ 3 
 

 

ภาพท่ี 3 สวนของหนาเมนูหลัก 
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2.1 ปุมเมนูคํานํา  เปนการบอกถึงวัตถุประสงคในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  ผูเรียนสามารถกลับไปยังเมนูหลักโดยการคลิกปุม  
ดานลาง ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาคํานํา 
 

2.2 ปุมเมนูขอตกลงกอนเรียน  เปนการตกลงกับผูเรียนในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วาผูเรียนควรเริ่มจากสิ่งใดกอน  ผูเรียนสามารถกลับไปยังเมนูหลักโดยการ

คลิกปุม  ดานลาง  ดังภาพที่ 5 
 

 

ภาพท่ี 5 หนาขอตกลงกอนเรียน 
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2.3 ปุมเมนูคําแนะนําวิธีใชบทเรียน   เปนการแนะนําการใชงาน
ปุมตาง ๆ  ในบทเรียน   ดังภาพที่ 6  

 

 

ภาพท่ี 6 แนะนําการใชงานปุมตาง ๆ ในบทเรียน 

2.4 ปุมเมนูแบบทดสอบกอนเรียน  เปนแบบทดสอบที่ผูเรียน   
ตองทํากอนศึกษาบทเรียนจํานวน 40 ขอ โดยมีคําช้ีแจง ดังภาพที่ 7 
 

 

ภาพท่ี 7 หนาแบบทดสอบกอนเรียน 

นักเรียนสามารถทําขอสอบไดโดยใชเมาสคลิกเลือกคําตอบที่ตองการทับบนขอ  , ,  

และ  ดังภาพ    
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เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวจะมีการประมวลผลคะแนนสอบกอนเรียนแจงให
นักเรียนทราบ ดังภาพ 

 

 
 

2.5 ปุมเมนูเน้ือหาบทเรียน  เมื่อกดปุมน้ี จะปรากฏบทเรียน 4 เรื่อง  
ดังภาพ 

 

 
 

2.6 เมนูแบบทดสอบหลังเรียน  เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหาจบทั้ง 4 เรื่อง 
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 40 ขอ ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน นักเรียน

สามารถทําขอสอบไดโดยใชเมาสคลิกเลือกคําตอบที่ตองการทับบนขอ  ,  ,  และ  ดังภาพ 
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เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวจะมีการประมวลผลคะแนนสอบหลังเรียนแจงให
นักเรียนทราบ  ดังภาพ 

 

 

2.7 ปุมเมนูแหลงขอมูลอางอิง  เปนการอางอิงในสวนของเน้ือหา
หรือรูปภาพที่นํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและอางอิงเว็ปไซตจากการสืบคนขอมูล ตลอดจน
ความรูเพิ่มเติม ดังภาพ 
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2.8 เมนูเก่ียวกับผูจัดทํา  เปนขอมูลและภาพของผูจัดทํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังภาพ 
 

 
 

2.9 ปุมเมนูออกจากโปรแกรม  นักเรียนสามารถออกจากบทเรียนได

เมื่อสังเกตเห็นปุมน้ี  โดยการใชเมาสคลิกที่ปุมน้ี  ถาตองการออกจากโปรแกรมใหคลิกเลือก              

ถาไมตองการออกจากโปรแกรมใหคลกิเลือก   ดังภาพ 
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3. สวนเน้ือหาเมนูบทเรียน  ประกอบดวย  4  หนวย  ดังน้ี 

หนวยที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ 
หนวยที่ 2 เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ 
หนวยที่ 3 เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี 
หนวยที่ 4 เรื่อง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเซลลไฟฟาเคมี 

หนวยท่ี 1  เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ (เวลา 4 คาบ) เมนู ประกอบดวย 

1. จุดประสงคการเรียนรูจํานวน 1 หนา 
2. เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน จํานวน 22 หนา  เน้ือหาประกอบดวย 

2.1 เลขออกซิเดชัน    เน้ือหาจํานวน 1 หนา 
2.2 ความหมายของปฏิกิริยารีดอกซเน้ือหาจํานวน 1 หนา 
2.3 ชนิดของปฏิกิริยารีดอกซ  เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
2.4 การทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลายของโลหะไอออนเปนสื่อ      

 เสมือนจริง (Virtual chem Lab )  เน้ือหาจํานวน 9 หนา 
3. กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน   

      เน้ือหาจํานวน 6 หนา 
4. แบบฝกหัดมีทั้งหมด 4 ชุด แยกเปน  

4.1 ชุดที่ 1 เรื่อง เลขออกซิเดชัน แบบเติมคํา จํานวน  5 ขอ 5 คะแนน 
4.2 ชุดที่ 2 แบบฝกหัดที่ 2 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ ชุดที่ 1 แบบถูกผิด  
 จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 
4.3 ชุดที่ 3 แบบฝกหัดที่ 3 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ ชุดที่ 2 แบบเลือกตอบ  
 จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
4.4 ชุดที่ 4 แบบฝกหัดที่ 4 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ ชุดที่ 3 แบบเติมคํา  

 จํานวน  10 ขอ 10 คะแนน 
5. แบบทดสอบประจําหนวย แบบเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน 

หนวยท่ี 2  เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ  (เวลา  5  คาบ)  เมนูประกอบดวย 

1. จุดประสงคการเรียนรู จํานวน  1  หนา 
2. เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน  จํานวน 17 หนา ประกอบดวย 

2.1 การดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน  เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
2.2 การดุลสมการรีดอกซโดยใชครึ่งปฏิกิริยา  เน้ือหาจํานวน 12 หนา 

3. แบบฝกหัด เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ แบบเติมคํา จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
4. แบบทดสอบประจําหนวย แบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
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หนวยท่ี 3  เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี  (เวลา 25 คาบ)  เมนูประกอบดวย 
1. บทนําไฟฟาเคมี (เวลา 1 คาบ) 

1.1 ประเภทของเซลลไฟฟาเคมี เน้ือหาจํานวน 4 หนา 
1.2 องคประกอบหลักของเซลลไฟฟาเคมี เน้ือหาจํานวน 2 หนา 

2. เซลลกัลวานิก (เวลา 12 คาบ) เมนูยอย ประกอบดวย 
2.1 จุดประสงคการเรียนรู    จํานวน 1 หนา 
2.2 เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน จํานวน 62 หนา เมนูยอย ประกอบดวย 

1) การเขียนแผนภาพเซลลกัลวานิก เน้ือหาจํานวน 3 หนา 
2) ศักยไฟฟาของเซลล เน้ือหาจํานวน 1 หนา 
3) ศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลล เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
4) เซลลความเขมขน เน้ือหาจํานวน 3 หนา 
5) ประเภทของเซลลกัลวานิก เน้ือหาจํานวน 37 หนา 
6) กิจกรรมการทดลอง เน้ือหาจํานวน 13 หนา 

2.3 แบบฝกหัดมีทั้งหมด 7 ชุด แยกเปน  
1) ชุดที่ 1 เรื่อง เซลลกัลวานิก 1 เปนแบบจับคู จํานวน 18 ขอ 18 คะแนน 
2) ชุดที่ 2 เรื่อง เซลลกัลวานิก  2 แบบจับคู จํานวน 15 ขอ 15 คะแนน 
3) ชุดที่ 3 เรื่อง แผนภาพเซลลกัลวานิก 1 แบบจับคู จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน 
4) ชุดที่ 4 เรื่อง แผนภาพเซลลกัลวานิก 2 แบบเติมคํา จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน 
5) ชุดที่ 5 เรื่อง แผนภาพเซลลกัลวานิก 3 แบบจับคู จํานวน 5 ขอ 15 คะแนน 
6) ชุดที่ 6 เรื่อง การใชประโยชนจากคาศักยไฟฟามาตรฐานครึ่งเซลล แบบจับคู 

จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน 
7) ชุดที่ 7 เรื่อง การทํานายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซโดยใชคาศักยไฟฟา

มาตรฐานครึ่งเซลล แบบเติมคํา จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 
2.4 แบบทดสอบประจําหนวย  แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน 

3. เซลลอิเล็กโทรไลติก  (เวลา  9  คาบ)  เมนูยอย  ประกอบดวย 
3.1 จุดประสงคการเรียนรู   จํานวน  1  หนา 
3.2 เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน จํานวน  27  หนา  เมนูยอยประกอบดวย 

1) การแยกนํ้าดวยกระแสไฟฟา  เน้ือหาจํานวน  1  หนา 
2) การแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา เน้ือหาจํานวน  2  หนา 
3) การแยกสารละลายดวยกระแสไฟฟา  เน้ือหาจํานวน  5  หนา 
4) การชุบโลหะ  เน้ือหาจํานวน  2  หนา 
5) การทําโลหะใหบริสุทธ์ิโดยใชเซลลอิเล็กโทรไลติก  เน้ือหาจํานวน  8  หนา 
6) กิจกรรมการทดลอง  จํานวน  11  หนา 

3.3 แบบฝกหัดมีทั้งหมด 4 ชุด แยกเปน 
1) ชุดที่ 1 เรื่อง การแยกสารละลายดวยกระแสไฟฟา แบบถูกผิด 

จํานวน 10 ขอ รวม 10 คะแนน 
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2) ชุดที่ 2 เรื่อง การแยกสารหลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา แบบจับคู  
จํานวน 10 ขอ รวม 10 คะแนน 

3) ชุดที่ 3 เรื่อง การทําโลหะใหบริสุทธ์ิดวยกระแสไฟฟา แบบจับคู 
จํานวน 10 ขอ รวม 10 คะแนน 

4) ชุดที่ 4 เรื่อง การชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา แบบจับคู  
จํานวน7 ขอ รวม 7 คะแนน 

3.4 แบบทดสอบประจําหนวย  แบบเลือกตอบ  จํานวน 20 ขอ รวม 20 คะแนน 
4. การกัดกรอนของโลหะและการปองกัน  (เวลา  3  คาบ)  เมนูยอยประกอบดวย 

4.1 จุดประสงคการเรียนรู  จํานวน 1 หนา 
4.2 เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน  จํานวน 30 หนา เมนูยอยประกอบดวย 

1) สาเหตุการกรอนของโลหะ  เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
2) การปองกันการกรอนของโลหะ  เน้ือหาจํานวน 19 หนา 
3) กิจกรรมการทดลอง  เน้ือหาจํานวน 6 หนา 

4.3 แบบฝกหัด เรื่อง การกัดกรอนของโลหะและการปองกัน แบบจับคู   
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 

4.4 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน 

หนวยท่ี  4  เรื่อง  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับเซลลไฟฟาเคมี  (เวลา  3  คาบ)  
เมนูประกอบดวย 

1. จุดประสงคการเรียนรู จํานวน 1 หนา 
2. เขาศึกษาเน้ือหาบทเรียน จํานวน 12 หนา เมนูยอยประกอบดวย 

2.1 แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลตแข็ง เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
2.2 แบตเตอรี่อากาศ เน้ือหาจํานวน 5 หนา 
2.3 การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ้าทะเล เน้ือหาจํานวน 2 หนา 

3. แบบฝกหัด เรื่อง การทําอิเล็กโทรไดอะลิซิสนํ้าทะเล แบบคลิกในพื้นที่ (Hot Spot) 
จํานวน 7 ขอ 7 คะแนน 

4. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน 
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จากหนาเมนูหลักใหเลื่อนเมาสมาคลิกที่ปุมเน้ือหาบทเรียน   

จะปรากฏหนาตางเมนูบทเรียน ใหคลิกเลือกบทเรียนที่ตองการศึกษาซึ่งมี 4 เรื่อง ดังภาพ   
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ความหมายของเมนู/ปุมตาง ๆ มีดังน้ี 

 กลาวถึงคํานําในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 อธิบายข้ันตอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 อธิบายความหมายของปุมตาง ๆ  

 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 ศึกษาเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ  

 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 แหลงที่มาของเน้ือหา สื่อ ที่ใชในการจัดทําบทเรียน 

 ประวัติผูจัดทําบทเรียน 

 ผลการเรียนรูประจําบท 

 ศึกษาเน้ือหา เรื่อง ปฏิกริิยารีดอกซ 

 ศึกษาเน้ือหา เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ 

 ศึกษาเน้ือหา เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี

 
ศึกษาเน้ือหา เรื่อง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
เซลลไฟฟาเคม ี

 .ศึกษาจุดประสงคของเน้ือหา 

 เขาศึกษาบทเรียน/เน้ือหา 

 ศึกษาการทําการทดลองในแตละบทเรียน 

 ทําแบบฝกหัดหลังจากศึกษาบทเรียนจบ 

 ทําแบบทดสอบประจําบทเรียน 

 กลับหนาเมนูบทเรียนเพื่อเลอืกบทเรียนตาง ๆ 
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 ยอนกลับไปหนาเมนูหลักหรือหนาหลัก 

 เมื่อตองการเลิกหรือหยุดศึกษาบทเรียน 

 
ยืนยันการเลิกหรือหยุดศึกษาบทเรียน 

 
ยกเลกิการการเลิกหรือหยุดศึกษาบทเรียน 

 

ปดเสียงเพลงหรือเสียงบรรยาย 

 
เปดฟงเสียงเพลงหรือเสียงบรรยาย 

              
ปุม Enter 

 
กดเพื่อทําแบบทดสอบ 

 
กดเพื่อทําแบบฝกหัด 

  ดูตัวอยางเพิ่มเติม 

  หนาถัดไป 

  
หนากอน 

  
หนาแรก 

 


