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คู่มอื การใช้ ชุดการสอน
ชุ ดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี

สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัสวิชา ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

จัดทาโดย
นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุ ข
ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
การจัดท าชุ ดการสอนเล่ ม นี้ จัดทาขึ้ นเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั “การพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้
ชุดการสอน” โรงเรี ยนชลกันยานุกูลแสนสุ ข จังหวัดชลบุรี และเพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอนประกอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง ธาตุ โลหะ ธาตุ อโลหะ ธาตุ ก่ ึ งโลหะ และธาตุ กมั มันตรั ง สี
เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นากระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสื่ อสาร ซึ่ งครู ผสู้ อนได้พฒั นาให้มี
ความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูล รู ปแบบ และกิจกรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อ
ลดบทบาทของครู โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชุดที่ 4 เรื่ อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุ
กึ่งโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี ประกอบด้วย ชุดการสอนประจาศูนย์การเรี ยน 4 ศูนย์ และศูนย์
สารอง 1 ศูนย์ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมตามศูนย์การเรี ยนที่กาหนด
ผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณ นายจาโนทย์ ปล้องอุดม ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชลกันยานุกูล แสนสุ ข
เพื่อนครู ทุกท่านที่ให้การสนับสนุ นและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งให้ชุดการสอนสาเร็ จและ
สมบูรณ์ ขออุทิศความดีของชุดการสอนเล่มนี้แก่เพื่อนครู วทิ ยาศาสตร์ ทุกท่าน

(นายพงษ์ศกั ดิ์ ขอจงดี)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ
โรงเรี ยนชลกันยานุกลู แสนสุ ข
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คาชี้แจง
คู่มือการใช้ชุดการสอนเล่มนี้ ได้เรี ยบเรี ยงและจัดทาขึ้นเพื่อประกอบการใช้ชุดการสอน
ที่ 4 เรื่ อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี ในสาระที่ 3 เรื่ อง สาร
และสมบัติของสาร สาหรับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องศึกษาคู่มือการใช้
เล่มนี้ให้ละเอียดถี่ถว้ นก่อนที่จะนาชุ ดการสอนไปใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ชุดการ
สอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คู่มือการใช้ชุดการสอนเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
1. คาชี้แจงใช้ชุดการสอน
2. แผนภูมิการใช้ชุดการสอน
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 4
4. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
5. ชุดการสอนที่ 4
6. แบบทดสอบหลังเรี ยน
7. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
8. แบบฝึ กปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยน
ส่ วนประกอบเหล่านี้ ครู จะได้ศึกษารายละเอียดตามลาดับต่อไป

(นายพงษ์ศกั ดิ์ ขอจงดี)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ
โรงเรี ยนชลกันยานุกลู แสนสุ ข
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สารบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจงการใช้ชุดการสอน
แผนภูมิการใช้ชุดการสอนและการจัดชั้นเรี ยน
แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ชุดการสอน
แบบฝึ กปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม

1
4
5
9
10
32
39
40
41
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คาชี้แจงการใช้ ชุดการสอน
ชุดการสอนชุดที่ 4 เรื่ อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
เป็ นชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู้ดว้ ยตนเอง โดยแบ่งนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5 - 6 คน โดยครู เป็ นผูเ้ ตรี ยมวัสดุอุปกรณ์และเป็ นพี่
เลี้ยงคอยดูแลแนะนา และให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. จัดห้องเรี ยนและจัดชั้นเรี ยนแบบเป็ นกลุ่ม
2. ครู ศึกษาเนื้ อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุดการสอนอย่างละเอียด
3. จัดชุดการสอนที่เตรี ยมไว้บรรจุซองให้เรี ยบร้อยและครบถ้วน
4. จัดเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย
5. ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมในชุ ดการสอน
6. ครู คอยสังเกตนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดในขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
7. ครู คอยแก้ปัญหาในขณะที่นกั เรี ยนบางคนหรื อบางกลุ่มมีปัญหา
8. เมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนเสร็ จสิ้ นแล้ว ครู ควรเน้นย้าให้นกั เรี ยน
จัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจาศูนย์การเรี ยนให้เรี ยบร้อย ก่อนไปปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนอื่น
ต่อไป
9. ครู ควรเก็บบัตรเฉลยไว้กบั ครู เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรับบัตรเฉลยเมื่อทากิจกรรมในบัตรคาถาม
เรี ยบร้อยแล้ว
10. ครู เก็บชุดฝึ กปฏิบตั ิของนักเรี ยนไว้เพื่อตรวจสอบและลงคะแนน
11. การดาเนิ นการสอนมีข้ นั ตอนดังนี้
11.1 ทดสอบก่อนเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนประจาชุดการสอน
ที่ครู จดั ทา เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานก่อนเรี ยนของนักเรี ยน
11.2 นาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยครู สนทนากับนักเรี ยนและให้นกั เรี ยนร่ วมอภิปรายและ
ซักถาม เพื่อสร้างความเร้าใจให้นกั เรี ยน และปรับความรู ้พ้นื ฐานโดยทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรี ยน
มาแล้ว และเตรี ยมเนื้อหาที่จะเรี ยนต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์
การเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจรายละเอียดยิง่ ขึ้น
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11.3 ขั้นสอน
11.3.1 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 8 กลุ่ม ๆ 5 คน โดยมีนกั เรี ยนคละความสามารถ
ประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้นกั เรี ยนได้ร่วมมือกันในการปฏิบตั ิกิจกรรมและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่ม
11.3.2 แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มจับฉลาก
เพื่อเข้าเรี ยนตามศูนย์การเรี ยนแต่ละศูนย์ ดังนี้
1) ศูนย์การเรี ยนที่ 1 เรื่ อง สมบัติของธาตุโลหะ
2) ศูนย์การเรี ยนที่ 2 เรื่ อง สมบัติของธาตุอโลหะ
3) ศูนย์การเรี ยนที่ 3 เรื่ อง สมบัติของธาตุก่ ึงโลหะ
4) ศูนย์การเรี ยนที่ 4 เรื่ อง สมบัติของธาตุกมั มันตรังสี
5) ศูนย์สารอง
เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนเสร็ จก่อนเวลา หากไม่มีศูนย์การเรี ยนใดว่างให้
เข้าปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์สารอง เพื่อรอศูนย์ที่วา่ งต่อไป
11.3.3 แต่ละกลุ่มศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยน
11.3.4 เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จสิ้ นแล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุ ปเนื้ อหาที่
ศึกษาเป็ นแผนผังมโนทัศน์เพื่อเตรี ยมสรุ ปหลังเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกศูนย์การเรี ยนแล้ว
11.4 ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนร่ วมกันนาเสนอและสรุ ปเนื้ อหาที่ได้ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
จากศูนย์การเรี ยนเป็ นแผนผังมโนทัศน์ โดยครู คอยให้คาแนะนาและร่ วมอภิปรายเพิม่ เติม
11.5 ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบประจาชุดการสอนที่ครู จดั ทาไว้
เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรี ยน
11.6 ครู ช้ ีแนะและนัดซ่ อมเสริ มนักเรี ยนที่ได้คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์
สิ่ งทีค่ รู ต้องเตรียม
1. เตรี ยมห้องเรี ยนโดยจัดห้องเรี ยนให้เป็ นกลุ่ม
2. เตรี ยมชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
3. เตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกให้นกั เรี ยน
4. เตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนในการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
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สิ่ งทีน่ ักเรียนต้ องเตรียม
ครู ควรชี้แจงให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็ จแล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม
เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการและปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ศึกษาบัตรคาสัง่ และปฏิบตั ิตามบัตรคาสัง่ อย่างเคร่ งครัด
3. ศึกษาเนื้อหา ร่ วมกันอภิปรายด้วยความตั้งใจและไม่พดู คุยเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
4. ทาแบบฝึ กปฏิบตั ิจากบัตรคาถามลงในชุดฝึ กปฏิบตั ิของแต่ละคนเป็ นรายคน และให้
นักเรี ยนถือติดตัวไปด้วยเมื่อเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนจนครบทุกศูนย์
5. นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความตั้งใจให้เสร็ จทันเวลา

8

แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่แบ่ งศู นย์ การเรียนเป็ น 4 ศูนย์
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที)

ขั้นนา (10 นาที)
ขั้นสอน (80 นาที)
แผนภูมิการจัดชั้ นเรียนแบบศูนย์ การเรียน (ใช้ เวลาศูนย์ การเรี ยนละ 20 นาที)
กระดานดา
โต๊ ะครู
กลุ่มที่ 1-4
ศูนย์การเรี ยนที่ 1

ศูนย์การเรี ยนที่ 2
ศูนย์สารอง

ศูนย์การเรี ยนที่ 4

ศูนย์การเรี ยนที่ 3
กลุ่มที่ 2-8

ศูนย์การเรี ยนที่ 1

ศูนย์การเรี ยนที่ 2
ศูนย์สารอง

}

ศูนย์การเรี ยนที่ 4

ศูนย์การเรี ยนที่ 3

ขั้นสรุ ป (10 นาที)

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
รหัสวิชา ว 22101
จานวน 12 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 เรื่ อง สารประกอบและธาตุ
เรื่ อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี เวลาที่ใช้สอน 2 ชัว่ โมง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ครู ผสู ้ อน นายพงษ์ศกั ดิ์ ขอจงดี
สอนวันที่
เดือน
พ.ศ. 2556
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 : เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสาร กับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุ ภาค มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่ อสารสิ่ งที่
เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น
ว. 3.1 ม.2/1 สารวจและอธิ บายองค์ประกอบ สมบัติของธาตุแ ละสารประกอบ นาไปใช้
ประโยชน์
ว. 3.1 ม.2/2 สื บค้นข้อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ
และธาตุกมั มันตรังสี และนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิ บายสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุก่ ึงโลหะ และกัมมันตรังสี ได้
2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้
สาระสาคัญ
ธาตุ เป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่ไม่สามารถแยกสลายเป็ นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการเคมี เมื่อใช้สมบัติ
ของธาตุเป็ นเกณฑ์ จะจัดหมวดหมู่ของธาตุได้ในรู ปของตารางธาตุ ซึ่ งจะแบ่งธาตุออกเป็ น ธาตุ
โลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี ที่มีสมบัติแตกต่างกันออกไป
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ความรู้ความเข้าใจ (K)
1.1. บอกความหมายของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ งโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี ได้
1.2 อธิ บายสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ งโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี ได้
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2. ทักษะ / กระบวนการ (P)
2.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได้
2.2 การให้เหตุผลได้
2.3 การสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มีความรอบคอบ
3.2 มีความรับผิดชอบ
3.3 รู้จกั คิด วิเคราะห์
7. สาระการเรี ยนรู้ / เนือ้ หา
ธาตุ คือ สารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยสารชนิ ดเดียว ไม่สามารถแยกหรื อสลายออกเป็ นสารอื่นได้
เช่น เงิน ทอง คาร์ บอน ออกซิ เจน เป็ นต้น จาแนกออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
1. โลหะ มีสถานะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ยกเว้นปรอทที่เป็ นของเหลว โลหะจะมี
ผิวเป็ นมันวาว มีจุดเดื อดและจุดหลอมเหลวสู ง และนาไฟฟ้ าได้ดี โลหะบางชนิ ดเป็ นสารแม่เหล็ก
ตัวอย่างของธาตุโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซี ยม
2. อโลหะ เป็ นได้ท้ งั 3 สถานะ เช่ น กามะถันเป็ นของแข็งสี เหลื อง ธาตุโบรมี นเป็ น
ของเหลวสี แดง และคลอรี นเป็ นแก๊สสี เขียวอ่อน อโลหะส่ วนใหญ่มีสมบัติตรงข้ามกับโลหะ เช่ น
เปราะ ไม่นาไฟฟ้ า มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า
3. ธาตุก่ ึงโลหะ เป็ นธาตุที่มีสมบัติก่ ึงโลหะและอโลหะ เช่น โบรอนเป็ นของแข็งสี ดา
เปราะ ไม่นาไฟฟ้ า มีจุดเดื อดสู งถึง 4,000 องศาเซลเซี ยส ซิ ลิคอนเป็ นของแข็งสี เงินวาว เปราะ นา
ไฟฟ้ าได้เล็กน้อย มีจุดเดือด 3,265 องศาเซลเซียส
8. กิจกรรม / กระบวนการเรี ยนรู้
8.1 นักเรี ยนทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8.2 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
8.2.1 สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ครู นามาสาธิต 4 ชนิด ได้แก่ เงิน ทอง
เหล็ก ทองแดง เช่น ครู ถามนา “อุปกรณ์ใดเป็ นโลหะ” (เงิน ทอง ) และ “อุปกรณ์ใดเป็ น
อโลหะ” (เหล็ก ทองแดง)
8.2.2 นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาความหมายของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ
และธาตุกมั มันตรังสี ครู เชื่อมโยงความรู้โดยเขียนคาตอบที่ได้บนกระดาน
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8.3 ขั้นสอน
8.3.1 นักเรี ยนเข้ากลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยจัดกลุ่มคละความสามารถ ประกอบด้วยนักเรี ยน
เก่ ง ปานกลาง และอ่ อน จานวน 8 กลุ่ ม แต่ล ะกลุ่ มเลื อกประธาน เลขานุ การ และตั้งชื่ อกลุ่ ม
เขียนรายชื่อกลุ่มพร้อมทั้งระบุตาแหน่งของสมาชิกในกลุ่มส่ งครู ผสู ้ อน เพื่อศึกษาถึงวิธีการแก้
ปั ญหาต่าง ๆ
8.3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนเข้าศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมชุดการสอนที่ 4 เรื่ อง
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ ึงโลหะ และธาตุกมั มันตรังสี โดยแบ่งเป็ นศูนย์การเรี ยน 5 ศูนย์
ตามลาดับดังนี้
1) ศูนย์การเรี ยนที่ 1 เรื่ อง ธาตุโลหะ
2) ศูนย์การเรี ยนที่ 2 เรื่ อง ธาตุอโลหะ
3) ศูนย์การเรี ยนที่ 3 เรื่ อง ธาตุก่ ึงโลหะ
4) ศูนย์การเรี ยนที่ 4 เรื่ อง ธาตุกมั มันตรังสี
5) ศูนย์สารอง
8.3.3 เลขานุการกลุ่มจับสลากเพื่อเข้าเรี ยนตามศูนย์การเรี ยนที่กาหนด
8.3.4 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามศูนย์การเรี ยนและเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนหมุนเวียนตาม
แผนผังที่กาหนด กลุ่มใดที่ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จก่อนกาหนดเวลาให้เข้าปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์
สารอง เพื่อรอเวลาปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์อื่นต่อไป
8.3.5 ครู ตรวจสอบการปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คาปรึ กษา ชี้แนะ อธิ บายปั ญหา
ข้อข้องใจต่าง ๆ แก่นกั เรี ยนในแต่ละกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด
8.3.6 กลุ่มที่ทาบัตรคาถามในแต่ละศูนย์เสร็ จแล้วให้ไปรับบัตรเฉลยจากครู แล้วนาคะแนน
ที่ได้จากการตรวจคาตอบมาติดประกาศที่ป้ายประกาศหน้าชั้นเรี ยน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
เกิดกาลังใจและแรงจูงใจในการทากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
8.3.7 เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนเสร็ จแล้ว ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผล
จากการปฏิบตั ิกิจกรรมจากศูนย์การเรี ยนและเขียนเป็ นแผนผังมโนทัศน์ลงในกระดาษปรุ๊ ฟโดยใช้
สี เทียน
8.4 ขั้นสรุ ป
8.4.1 นักเรี ยนร่ วมกันนาเสนอ และสรุ ปผลการปฏิบตั ิกิจกรรมจากศูนย์การเรี ยน
8.4.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปดังนี้ “ ธาตุ คือ สารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยสารชนิ ด
เดี ย ว ไม่ ส ามารถแยกหรื อสลายออกเป็ นสารอื่ นได้ เช่ น เงิ น ทอง คาร์ บ อน ออกซิ เ จน เป็ นต้น
จาแนกออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี้
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1. โลหะ มีสถานะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ยกเว้นปรอทที่เป็ นของเหลว โลหะจะมี
ผิวเป็ นมันวาว มีจุดเดื อดและจุดหลอมเหลวสู ง และนาไฟฟ้ าได้ดี โลหะบางชนิ ดเป็ นสารแม่เหล็ก
ตัวอย่างของธาตุโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซี ยม
2. อโลหะ เป็ นได้ท้ งั 3 สถานะ เช่ น กามะถันเป็ นของแข็งสี เหลื อง ธาตุโบรมี นเป็ น
ของเหลวสี แดง และคลอรี นเป็ นแก๊สสี เขียวอ่อน อโลหะส่ วนใหญ่มีสมบัติตรงข้ามกับโลหะ เช่ น
เปราะ ไม่นาไฟฟ้ า มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า
3. ธาตุก่ ึงโลหะ เป็ นธาตุที่มีสมบัติก่ ึงโลหะและอโลหะ เช่น โบรอนเป็ นของแข็งสี ดา
เปราะ ไม่นาไฟฟ้ า มีจุดเดื อดสู งถึง 4,000 องศาเซลเซี ยส ซิ ลิคอนเป็ นของแข็งสี เงินวาว เปราะ นา
ไฟฟ้ าได้เล็กน้อย มีจุดเดือด 3,265 องศาเซลเซียส
8.4.2 นักเรี ยนเขียนแผนผังมโนทัศน์ลงในสมุดบันทึก
8.5 นักเรี ยนทดสอบหลังเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8.6 ถ้านักเรี ยนคนใดได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ครู ควรชี้แนะและนัดซ่อมเสริ มในโอกาสต่อไป
9. หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงาน / ร่ องรอย)
9.1 บัตรคาถาม
9.2 แบบทดสอบ
9.3 แบบรายงาน
9.4 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
9.5 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานรายกลุ่ม
10. วิธีการประเมิน
10.1 ตรวจบัตรคาถาม
10.2 ตรวจแบบทดสอบ
10.3 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
10.4 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
11. สื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ งเรียนรู้
11.1 ชุดการสอน
11.2 สมุดบันทึก
11.3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
11.4 ห้องสมุดโรงเรี ยนชนกันยานุกลู แสนสุ ข
11.5 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
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ชุ ดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

แบบทดสอบก่ อนเรียน

1. สารชนิดหนึ่งมีลกั ษณะเป็ นสารเนื้อเดียว เมื่อนามาขัดจะเป็ นมันวาว เคาะมีเสี ยงดังกังวาน
นาปลายหนึ่งไปเผาแล้วจับอีกปลายหนึ่งดูรู้สึกร้อน สารชนิดนี้ควรเป็ นอะไร
ก. โลหะ
ข. อโลหะ
ค. กึ่งโลหะ
ง ยังสรุ ปแน่นอนไม่ได้
จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ 2 - 3
ชนิดของธาตุ
A
B
C
D
2. ธาตุใดเป็ นโลหะ
ก. A
ค. C

สมบัติของธาตุ
นาไฟฟ้ า

ไม่ นาไฟฟ้ า

ผิวเป็ นมันวาว

เปราะ



-





-



-

ข. B
ง D

14
3. ธาตุใดเป็ นกึ่งโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
4. การใช้ประโยชน์จากธาตุในข้อใดถูกต้อง

ก. ทองแดง - ทาถ่านไฟฉาย
ค. คาร์บอน - ทาไส้ดินสอดา

ข. สังกะสี - แบตเตอรี่
ง. อะลูมิเนียม - เคลือบผิวโลหะกันสนิม

5. พิจารณาตารางแสดงคุณสมบัติของสาร 4 ชนิด ต่อไปนี้
สาร A
สาร B
สาร C
สาร D
ของแข็ง เหนียว
ของแข็ง เปราะ
ของแข็ง เปราะ
ก๊าซ
มีสี
มีสี
มีสี
ไม่มีสี
นาไฟฟ้ า
ไม่นาไฟฟ้ า
ไม่นาไฟฟ้ า
นาไฟฟ้ า
ละลายน้ าไม่ได้
ละลายน้ าได้
ละลายน้ าไม่ได้
ละลายน้ าได้
สลายเป็ นสารใหม่ไม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ไม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ได้
จากข้อมูล การลงข้อสรุ ปในข้อใดถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. สาร A และสาร B เป็ นสารประกอบ
ค. สาร B และสาร C เป็ นอโลหะ
6. ข้อใดเป็ นสมบัติของธาตุโลหะ
ก. นาไฟฟ้ าได้ เหนียว มีจุดหลอมเหลวต่า
ค. นาไฟฟ้ าได้ เหนียว มีจุดหลอมเหลวสู ง

ข. สาร A และสาร C เป็ นธาตุ
ง สาร C และสาร D เป็ นโลหะ

ข. ไม่นาไฟฟ้ าได้ เปราะ มีจุดหลอมเหลวต่า
ง. ไม่นาไฟฟ้ าได้ เปราะ มีจุดหลอมเหลวสู ง

7. ธาตุโลหะชนิดใดที่มีสถานะเป็ นของแข็งและแก๊สตามลาดับ
ก. ไอโอดีน , โบรมีน
ข. ฟูลออรี น,คลอรี น
ค. ไอโอดีน , ฟลูออรี น
ง. โบรมีน , คลอรี น
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8. การกาจัดกากกัมมันตรังสี ที่เกิดจากโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ควรใช้วธิ ี ใด
ก. การฝังไว้ใต้ดิน
ข. การใส่ ถงั แล้วทิง้ ไว้บนพื้นมหาสมุทร
ค. การฝังไว้ในชั้นหิ น
ง. การนาไปทิ้งไว้บนดวงจันทร์
9. ธาตุกมั มันตภาพรังสี นามาใช้ประโยชน์อย่างมากมายยกเว้นข้อใด
ก. รักษาโรคมะเร็ ง
ข. ใช้ในการถนอมอาหาร
ค. กาจัดวัชพืช
ง. การหาอายุวตั ถุโบราณ
จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ
1. ธาตุ W แผ่รังสี แอลฟาเพื่อลดพลังงานส่ วนเกินในนิวเคลียส
2. ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกบั ธาตุ Y เกิดเป็ นสารประกอบ Z คายพลังงานความร้อน
3. ธาตุ M ให้รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เพื่อลดพลังงานส่ วนเกินในนิวเคลียส
4. ธาตุ A รวมกับธาตุ B เกิดเป็ นสารละลาย AB คายพลังงานความร้อน
10. ข้อใดเป็ นธาตุกมั มันตรังสี
ก. 1 และ 2
ข. 3 และ 4
ค. 2 และ 4
ง. 1 และ 3
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คู่มอื การใช้ ชุดการสอน
ชุ ดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี

สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัสวิชา ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

จัดทาโดย
นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุ ข
ตาบลแสนสุ ข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กระทรวงศึกษาธิการ
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ความรู้ความเข้าใจ (K)
1.1. ความหมายของธาตุ โลหะ อโลหะ และกึ่ งโลหะ และกัมมันตรั งสี ได้
1.2 อธิ บายสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ และกึ่ งโลหะ และกัมมันตรังสี ได้
2 ทักษะ / กระบวนการ (P)
2.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได้
2.2 การให้เหตุผลได้
2.3 การสื่ อสาร สื่ อความหมายและการนาเสนอ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มีความรอบคอบ
3.2 มีความรับผิดชอบ
3.3 รู้จกั คิด วิเคราะห์
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ศูนย์ การเรียนที่ 1 เรื่อง ธาตุโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาสั่ ง

น้ อง ๆ โปรดอ่านบัตรคาสั่ งต่ อไปนี้
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนด้ วยความตั้งใจนะครับ
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจและร่ วมกันอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุ่ม
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
รับบัตรเฉลยจากครู ผสู้ อนและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้ อหาสาคัญของศูนย์การเรี ยน เพื่อเตรี ยมเขียนเป็ น
แผนผังมโนทัศน์เมื่อศึกษาครบทุกศูนย์การเรี ยน

เมือ่ ประกอบกิจกรรมในศู นย์ การเรียนที่ 1 เสร็จแล้ว
ให้ นักเรียนช่ วยกันเก็บบัตรคาถาม บัตรเนือ้ หา บัตรเฉลย
และอุปกรณ์ ให้ เรียบร้ อยก่ อนไปปฏิบัติกจิ กรรมใน
ศู นย์ การเรียนอืน่ ห้ ามหยิบเอกสารในศู นย์ การเรียนนี้
ไปด้ วย ยกเว้ นแบบฝึ กปฏิบัติของนักเรียนเอง
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ศู นย์ การเรียนที่ 1 เรื่อง ธาตุโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเนือ้ หา

เอาล่ะ...ถ้าพร้อมแล้ว...พวกเรามาศึกษาบัตรเนื้อหากันเลย
ให้เข้าใจ

ธาตุ คือ สารบริ สุทธิ์ที่ประกอบด้วยสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยก หรื อสลาย
ออกเป็ นสารอื่นได้ เช่น เงิน ทอง คาร์บอน ออกซิเจน เป็ นต้น ในปัจจุบนั มีการค้นพบธาตุ
ประมาณ 107 ธาตุ เป็ นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 92 ธาตุ ที่เหลือเป็ นธาตุที่สงั เคราะห์
ขึ้นในห้องทดลอง
ธาตุโลหะ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยูม่ ากมาย นัน่ คือ
อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็ นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทาให้มนั มีคุณสมบัติพิเศษ
หลายประการ ธาตุที่เป็ นโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม ตะกัว่ เป็ นต้น
สมบัติของธาตุโลหะ มีดงั นี้ ผิวเป็ นมันวาว มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
และนาไฟฟ้ าและความร้อนได้ดี เคาะเสี ยงดังกังวาน มีความหนาแน่นมาก เหนียว
ดึงยืดหรื อตีเป็ นเส้นได้ ไม่ยอมให้แสงผ่าน
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ศู นย์ การเรียนที่ 1 เรื่อง ธาตุโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลย

1.

ธาตุโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................
2. จงยกตัวอย่างธาตุโลหะ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุโลหะ ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 1 เรื่อง ธาตุโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเฉลย

เอ....ทาเสร็จแล้ วจะตอบถูกกีข่ ้ อกัน....ลองมาดูเฉลยดีกว่ า...
ให้ นักเรียนตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย
จงเติมตารางให้สมบูรณ์ตามอัตราความสัมพันธ์ที่กาหนดให้
1. ธาตุโลหะ หมายถึง สารบริ สุทธิ์ ที่ประกอบด้วยสารชนิ ดเดียว ไม่สามารถแยก

หรื อสลายออกเป็ นสารอื่นได้
2. จงยกตัวอย่างธาตุโลหะ เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม ตะกัว่
3. จงบอกสมบัติของธาตุโลหะ ผิวเป็ นมันวาว มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
และนาไฟฟ้ าและความร้อนได้ดี เคาะเสี ยงดังกังวาน มีความหนาแน่นมาก
เหนียวดึงยืดหรื อตีเป็ นเส้นได้ ไม่ยอมให้แสงผ่าน

22

ศู นย์ การเรียนที่ 2 เรื่อง ธาตุอโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาสั่ ง

โปรดอ่านบัตรคาสั่งต่ อไปนี้
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนด้ วยความตั้งใจนะจ๊ ะ
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจและร่ วมกันอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุ่ม
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
รับบัตรเฉลยจากครู ผสู้ อนและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้ อหาสาคัญของศูนย์การเรี ยน เพื่อเตรี ยมเขียนเป็ น
แผนผังมโนทัศน์เมื่อศึกษาครบทุกศูนย์การเรี ยน

เมือ่ ประกอบกิจกรรมในศู นย์ การเรียนที่ 2 เสร็จแล้ว
ให้ นักเรียนช่ วยกันเก็บบัตรคาถาม บัตรเนือ้ หา บัตรเฉลย
และอุปกรณ์ ให้ เรียบร้ อยก่ อนไปปฏิบัติกจิ กรรมใน
ศู นย์ การเรียนอืน่ ห้ ามหยิบเอกสารในศู นย์ การเรียนนี้
ไปด้ วย ยกเว้ นแบบฝึ กปฏิบัติของนักเรียนเอง
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ศู นย์ การเรียนที่ 2 เรื่อง ธาตุอโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเนือ้ หา
ลองมาศึกษาเนื้อหาเรื่ องอัตราส่ วนดีกว่า...

ธาตุอโลหะ คือ ธาตุที่มีคุณสมบัติต่างจากโลหะในด้านการแตกตัวของไอออน
และการดึงดูดระหว่างอะตอม เป็ นได้ท้งั 3 สถานะ เช่น กามะถันเป็ นของแข็งสี เหลือง
ธาตุโบรมีน เป็ นของเหลวสี แดง และคลอรี นเป็ นแก๊สสี เขียวอ่อน ธาตุอโลหะ ได้แก่
คาร์บอน( C ) , ฟอสฟอรัส (P) , กามะถัน (S), โบรมีน (Br), ออกซิเจน ( O 2 ) , ไฮโดรเจน
( H 2 ), คลอรี น ( CL 2 ) , ฟลูออรี น ( F2 ) เป็ นต้น
สมบัติของธาตุโลหะ มีดงั นี้
1. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า
2. เปราะ แตกง่าย ตีเป็ นแผ่นหรื อดึงเป็ นเส้นไม่ได้
3. ไม่นา ไฟฟ้ าและความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์
4. มีความหนาแน่นต่า
5. เคาะไม่มีเสี ยงกังวาน
6. ผิวไม่มนั วาว
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ศู นย์ การเรียนที่ 2 เรื่อง ธาตุอโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลย

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน (C) , อะลูมิเนียม (Al), ฟอสฟอรัส (P) , กามะถัน (S) , แคลเซียม (Ca) ,
เหล็ก (Fe) , ไฮโดรเจน ( H 2 ) , ฟลูออรี น ( F2 ), แมกนีเซียม (Mg) , ปรอท (Hg)
2. ธาตุอโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 2 เรื่อง ธาตุอโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเฉลย
เสร็จแล้ว น้ อง ๆ มาตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลยกันเลย
ให้ นักเรียนตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลย

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน(C) , อะลูมิเนียม (Al), ฟอสฟอรัส (P) , กามะถัน (S) , แคลเซี ยม (Ca) ,
เหล็ก (Fe) , ไฮโดรเจน ( H 2 ) , ฟลูออรี น ( F2 ), แมกนีเซียม (Mg) , ปรอท (Hg)
2. ธาตุอโลหะ หมายถึง ธาตุที่มีคุณสมบัติต่างจากโลหะในด้านการแตกตัวของ
ไอออนและการดึงดูดระหว่างอะตอม
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า , เปราะ แตกง่าย
ตีเป็ นแผ่นหรื อดึงเป็ นเส้นไม่ได้ , ไม่นา ไฟฟ้ าและความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์
มีความหนาแน่นต่า , เคาะไม่มีเสี ยงกังวาน , ผิวไม่มนั วาว
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ศู นย์ การเรียนที่ 3 เรื่อง ธาตุกงึ่ โลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาสั่ ง
น้ อง ๆ พร้ อมแล้วลองอ่านบัตรคาสั่ งต่ อไปนี้
แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนด้ วยความตั้งใจนะครับ
1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจและร่ วมกันอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุ่ม
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
รับบัตรเฉลยจากครู ผสู้ อนและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้ อหาสาคัญของศูนย์การเรี ยน เพื่อเตรี ยมเขียนเป็ น
แผนผังมโนทัศน์เมื่อศึกษาครบทุกศูนย์การเรี ยน

เมือ่ ประกอบกิจกรรมในศู นย์ การเรียนที่ 3 เสร็จแล้ว
ให้ นักเรียนช่ วยกันเก็บบัตรคาถาม บัตรเนือ้ หา บัตรเฉลย
และอุปกรณ์ ให้ เรียบร้ อยก่ อนไปปฏิบัติกจิ กรรมใน
ศู นย์ การเรียนอืน่ ห้ ามหยิบเอกสารในศู นย์ การเรียนนี้
ไปด้ วย ยกเว้ นแบบฝึ กปฏิบัติของนักเรียนเอง
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ศู นย์ การเรียนที่ 3 เรื่อง ธาตุกงึ่ โลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเนือ้ หา
เพื่อความเข้าใจยิง่ ขึ้น น้อง ๆ ศึกษาบัตรเนื้ อหาดีกว่า

ธาตุก่ ึงโลหะ หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติก่ ึงโลหะ และอโลหะรวมกัน เช่น โบรอน (B)
ซิลิกอน (Si) , เจอร์เมเนียม (Ge) , สารหนู (As) , พลวง (Sb) , เทลลูเรี ยม (Te)
พอโลเนียม (Po) เป็ นต้น
สมบัติธาตุก่ ึงโลหะ มีดงั นี้
1. มีความเป็ นมันวาวสี เงินและเป็ นเงา
2. นาไฟฟ้ าได้และความร้อนไม่ดี แต่เมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้นจะนาไฟฟ้ าและความร้อน
ได้ดีข้ ึน
3. จุดเดือดสูง แต่เปราะและแตกง่ายคล้ายอโลหะ
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ศู นย์ การเรียนที่ 3 เรื่อง ธาตุกงึ่ โลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลยเลยนะ
คาชี้แจง จงเติมคาลงในช่ องว่างต่ อไปนี้

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน (C) ,โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) , เจอร์เมเนียม (Ge) , แคลเซียม (Ca)
ซิลิกอน (Si), ไฮโดรเจน ( H 2 ) , สารหนู (As) , แมกนีเซียม (Mg) , พลวง (Sb)
2. ธาตุก่ ึงอโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 3 เรื่อง ธาตุกงึ่ โลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเฉลย
น้ อง ๆ ตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลยดูซิว่าถูกกีข่ ้ อ

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน (C) , โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) , เจอร์เมเนียม (Ge) , แคลเซียม (Ca)
ซิลิกอน (Si), ไฮโดรเจน ( H 2 ) , สารหนู (As) , แมกนีเซียม (Mg) , พลวง (Sb)
2. ธาตุก่ ึงอโลหะ หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติก่ ึงโลหะ และอโลหะรวมกัน
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ

1. มีความเป็ นมันวาวสี เงินและเป็ นเงา
2. นาไฟฟ้ าได้และความร้อน ไม่ดี แต่เมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้นจะนาไฟฟ้ าและความ
ร้อนได้ดีข้ ึน
3. จุดเดือดสูง แต่เปราะและแตกง่ายคล้ายอโลหะ

30

ศู นย์ การเรียนที่ 4 เรื่อง ธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาสั่ ง

น้ อง ๆ พร้ อมแล้วเริ่มเรียนกันเลย

1.
2.
3.
4.

อ่านบัตรเนื้อหาให้เข้าใจและร่ วมกันอภิปรายกับสมาชิกภายในกลุ่ม
อ่านบัตรคาถามแล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบตั ิ
รับบัตรเฉลยจากครู ผสู้ อนและตรวจคาตอบจากบัตรเฉลย
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้ อหาสาคัญของศูนย์การเรี ยน เพื่อเตรี ยมเขียนเป็ น
แผนผังมโนทัศน์เมื่อศึกษาครบทุกศูนย์การเรี ยน

เมือ่ ประกอบกิจกรรมในศู นย์ การเรียนที่ 4 เสร็จแล้ว
ให้ นักเรียนช่ วยกันเก็บบัตรคาถาม บัตรเนือ้ หา บัตรเฉลย
และอุปกรณ์ ให้ เรียบร้ อยก่ อนไปปฏิบัติกจิ กรรมใน
ศู นย์ การเรียนอืน่ ห้ ามหยิบเอกสารในศู นย์ การเรียนนี้
ไปด้ วย ยกเว้ นแบบฝึ กปฏิบัติของนักเรียนเอง
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ศู นย์ การเรียนที่ 4 เรื่อง ธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเนือ้ หา
น้ อง ๆ เริ่มศึกษาบัตรเนือ้ หาให้ เข้ าใจนะครับ

ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ธาตุที่สามารถปล่อยรังสี ออกมาจากภายในได้เอง
เช่น โคบอล์ ( C o ) ไอโดดีน (I) , ยูเรเนียม ( U) , เรเดียม ( R a ) รังสี แอลฟา , รังสี บีตา
และรังสีแกมมา เป็ นต้น
ประโยชน์ ของธาตุ กัมมันตภาพรังสี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการแพทย์ ใช้ตรวจสอบความผิดปกติหรื อสภาพของอวัยวะในร่ างกาย
เช่น ใช้ตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ , ใช้ตรวจสอบระบบการ
ไหลเวียนของเลือด , ใช้รักษาโรคมะเร็ง
2. ด้านการเกษตร ใช้ปรับปรุ งพันธุ์พืชบางชนิด ,ใช้ในการถนอมอาหาร และกาจัด
วัชพืช
3. ด้านอุตสาหกรรม ใช้วดั ความหนาของวัตถุ ตรวจหารอยตาหนิ หรื อรอยรั่วของ
ท่อส่งของเหลว , ใช้เปลี่ยนสี ของอัญมณี ให้สวยงามขึ้น
4. ด้านธรณี วิทยา ใช้ในการหาอายุวตั ถุโบราณ เป็ นต้น
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ศู นย์ การเรียนที่ 4 เรื่อง ธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
เริ่ มตอบคาถามเลย
เสร็ จแล้วตรวจคาตอบจากบัตรเฉลยนะครับ

1. ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ........................................................................................................
จงยกตัวอย่างธาตุกมั มันตรังสี ได้แก่ ...................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. มนุษย์นาธาตุกมั มันตรังสี ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง .....................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. จงอธิบายธาตุกมั มันตรังสี เป็ นอันตรายต่อมนุษย์หรื อไม่ ......................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 4 เรื่อง ธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรเฉลย
เริ่มตรวจสอบคาตอบจากบัตรเฉลยดีกว่า
1. ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ธาตุที่สามารถปล่อยรังสี ออกมาจากภายในได้เอง
จงยกตัวอย่างธาตุกมั มันตรังสี ได้แก่ โคบอล์ ( C o ) ไอโดดีน (I) , ยูเรเนียม ( U) ,

เรเดียม ( R a ) รังสี แอลฟา , รังสี บีตา และรังสีแกมมา
2. มนุษย์นาธาตุกมั มันตรังสี ไปใช้ประโยชน์ใน ด้านใดบ้าง ด้านการเกษตร การแพทย์
อุตสาหกรรม และธรณี วทิ ยา
3. จงอธิบายธาตุกมั มันตรังสี เป็ นอันตรายต่อมนุษย์หรื อไม่ ถ้าร่ างกายของมนุษย์ได้รับ
รังสี จากธาตุกมั มันตรังสี ในปริ มาณมากหรื อปริ มาณน้อยแต่ระยะเวลานานจะทาให้เซลล์
ตายได้ หรื ออาจทาให้โครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการกลายพันธุ์
ได้
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ศูนย์ สารอง
เรื่อง ธาตุโลหะ อโลหะ กึง่ โลหะ และกัมมันตรังสี

สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

น้ อง ๆ พร้ อมแล้วทากิจกรรมในบัตรคาถามเลยครับ
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บัตรคาถาม
1. จงทาเครื่ องหมาย ( ) และ ( X ) หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
1.1 (........ )

สารหนู

โลหะ

1.4 (........ )

ปรอท

อโลหะ

1.2 (........ )

พลวง

กึ่งโลหะ

1.3 (........ )

ไนโตรเจน

1.5 (........ )

โลหะ

1.6 (........ )

โบรอน

โลหะ

2 . ให้พิจารณาข้อความที่กาหนดให้และเติมคาลงในช่องว่าง

ก. ธาตุโลหะ ข. ธาตุอโลหะ ค. ธาตุก่ ึงโลหะ
................ 2.1 มันวาว ขัดขึ้นเงา
................ 2.2 เสี ยงไม่ดงั กังวาน
................ 2.3 ไม่นาไฟฟ้ าและไม่นาความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์นาไฟฟ้ าได้ดี
................ 2.4 ของแข็งในภาวะปกติ ยกเว้นปรอทเป็ นของเหลว
................ 2.5 มีท้ งั 3 สถานะ ธาตุที่เป็ นแก๊สทุกชนิด เป็ นอโลหะทั้งสิ้ น
................ 2.6 ความหนาแน่นมาก
................ 2.7 นาไฟฟ้ าดีข้ ึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรื อมีสิ่งเจือปน
................ 2.8 จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า
................ 2.9 ตีแผ่เป็ นแผ่นบางๆได้

โลหะ

เงิน
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บัตรเฉลย
ข้ อ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

X


X
X


ข้ อ 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

ก
ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ก

โลหะ
อโลหะ
อโลหะ
โลหะ
อโลหะ
โลหะ
กึ่งโลหะ
อโลหะ
โลหะ
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แบบฝึ กปฏิบัติสาหรับนักเรียน
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 22101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ชื่อ

สกุล

ชั้น

เลขที่

เสนอ
นายพงษ์ ศักด์ ขอจงดี
ตาแหน่ ง ครู อันดับ คศ. 2
วิทยฐานะ ครู ชานาญการ

โรงเรียนชนกัลยานุกูล แสนสุ ข
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
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ศู นย์ การเรียนที่ 1 เรื่อง ธาตุโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลย

1.

ธาตุโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................................
2. จงยกตัวอย่างธาตุโลหะ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุโลหะ ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 2 เรื่อง ธาตุอโลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลย

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน (C) , อะลูมิเนียม (Al), ฟอสฟอรัส (P) , กามะถัน (S) , แคลเซียม (Ca) ,
เหล็ก (Fe) , ไฮโดรเจน ( H 2 ) , ฟลูออรี น ( F2 ), แมกนีเซียม (Mg) , ปรอท (Hg)
2. ธาตุอโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 3 เรื่อง ธาตุกงึ่ โลหะ
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
2. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
ทาเสร็ จแล้วให้ตรวจ
คาตอบในบัตรเฉลยเลยนะ
คาชี้แจง จงเติมคาลงในช่ องว่างต่ อไปนี้

1. จงเขียนขีดเส้นใต้สญ
ั ลักษณ์ที่เป็ นธาตุอโลหะ จากสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ต่อไปนี้
คาร์บอน (C) ,โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) , เจอร์เมเนียม (Ge) , แคลเซียม (Ca)
ซิลิกอน (Si), ไฮโดรเจน ( H 2 ) , สารหนู (As) , แมกนีเซียม (Mg) , พลวง (Sb)
2. ธาตุก่ ึงอโลหะ หมายถึง ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. จงบอกสมบัติของธาตุอโลหะ ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ศู นย์ การเรียนที่ 4 เรื่อง ธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

บัตรคาถาม
คาชี้แจง 1. ให้ นักเรียนอ่านบัตรคาถามต่ อไปนีแ้ ล้วตอบคาถามลงในแบบฝึ กปฏิบัติ
3. กรุ ณาอย่ าเขียนข้ อความหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรคาถามนี้
เริ่ มตอบคาถามเลย
เสร็ จแล้วตรวจคาตอบจากบัตรเฉลยนะครับ

2. ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึง ........................................................................................................
จงยกตัวอย่างธาตุกมั มันตรังสี ได้แก่ ...................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. มนุษย์นาธาตุกมั มันตรังสี ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง .....................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. จงอธิ บายธาตุกมั มันตรังสี เป็ นอันตรายต่อมนุษย์หรื อไม่ ......................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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บัตรคาถาม
1. จงทาเครื่ องหมาย ( ) และ ( X ) หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
1.1 (........ )

สารหนู

โลหะ

1.4 (........ )

ปรอท

อโลหะ

1.2 (........ )

พลวง

กึ่งโลหะ

1.3 (........ )

ไนโตรเจน

1.5 (........ )

โลหะ

1.6 (........ )

โบรอน

โลหะ

2 . ให้พิจารณาข้อความที่กาหนดให้และเติมคาลงในช่องว่าง

ก. ธาตุโลหะ ข. ธาตุอโลหะ ค. ธาตุก่ ึงโลหะ
................ 2.1 มันวาว ขัดขึ้นเงา
................ 2.2 เสี ยงไม่ดงั กังวาน
................ 2.3 ไม่นาไฟฟ้ าและไม่นาความร้อน ยกเว้นแกรไฟต์นาไฟฟ้ าได้ดี
................ 2.4 ของแข็งในภาวะปกติ ยกเว้นปรอทเป็ นของเหลว
................ 2.5 มีท้ งั 3 สถานะ ธาตุที่เป็ นแก๊สทุกชนิด เป็ นอโลหะทั้งสิ้ น
................ 2.6 ความหนาแน่นมาก
................ 2.7 นาไฟฟ้ าดีข้ ึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรื อมีสิ่งเจือปน
................ 2.8 จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่า
................ 2.9 ตีแผ่เป็ นแผ่นบางๆได้

โลหะ

เงิน
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัสวิชา ว 22101
ชื่อ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สกุล

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ชั้น

ง

คะแนนที่ได้

เลขที่

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัสวิชา ว 22101
ชื่อ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สกุล

ก

ตัวเลือก
ข
ค

ชั้น

ง

คะแนนที่ได้

เลขที่

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผา่ น
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ชุ ดการสอนที่ 4
เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 22101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

แบบทดสอบหลังเรียน
1. สารชนิดหนึ่งมีลกั ษณะเป็ นสารเนื้อเดียว เมื่อนามาขัดจะเป็ นมันวาว เคาะมีเสี ยงดังกังวาน
นาปลายหนึ่งไปเผาแล้วจับอีกปลายหนึ่งดูรู้สึกร้อน สารชนิดนี้ควรเป็ นอะไร
ก. โลหะ
ข. อโลหะ
ค. กึ่งโลหะ
ง ยังสรุ ปแน่นอนไม่ได้
จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ 2 - 3
ชนิดของธาตุ
A
B
C
D
2. ธาตุใดเป็ นโลหะ
ก. A
ค. C

สมบัติของธาตุ
นาไฟฟ้ า

ไม่ นาไฟฟ้ า

ผิวเป็ นมันวาว

เปราะ



-





-



-

ข. B
ง D
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3. ธาตุใดเป็ นกึ่งโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
4. การใช้ประโยชน์จากธาตุในข้อใดถูกต้อง

ก. ทองแดง - ทาถ่านไฟฉาย
ค. คาร์บอน - ทาไส้ดินสอดา

ข. สังกะสี - แบตเตอรี่
ง. อะลูมิเนียม - เคลือบผิวโลหะกันสนิม

5. พิจารณาตารางแสดงคุณสมบัติของสาร 4 ชนิด ต่อไปนี้
สาร A
สาร B
สาร C
สาร D
ของแข็ง เหนียว
ของแข็ง เปราะ
ของแข็ง เปราะ
ก๊าซ
มีสี
มีสี
มีสี
ไม่มีสี
นาไฟฟ้ า
ไม่นาไฟฟ้ า
ไม่นาไฟฟ้ า
นาไฟฟ้ า
ละลายน้ าไม่ได้
ละลายน้ าได้
ละลายน้ าไม่ได้
ละลายน้ าได้
สลายเป็ นสารใหม่ไม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ไม่ได้ สลายเป็ นสารใหม่ได้
จากข้อมูล การลงข้อสรุ ปในข้อใดถูกต้ องทีส่ ุ ด
ก. สาร A และสาร B เป็ นสารประกอบ
ค. สาร B และสาร C เป็ นอโลหะ
6. ข้อใดเป็ นสมบัติของธาตุโลหะ
ก. นาไฟฟ้ าได้ เหนียว มีจุดหลอมเหลวต่า
ค. นาไฟฟ้ าได้ เหนียว มีจุดหลอมเหลวสู ง

ข. สาร A และสาร C เป็ นธาตุ
ง สาร C และสาร D เป็ นโลหะ

ข. ไม่นาไฟฟ้ าได้ เปราะ มีจุดหลอมเหลวต่า
ง. ไม่นาไฟฟ้ าได้ เปราะ มีจุดหลอมเหลวสู ง

7. ธาตุโลหะชนิดใดที่มีสถานะเป็ นของแข็งและแก๊สตามลาดับ
ก. ไอโอดีน , โบรมีน
ข. ฟูลออรี น,คลอรี น
ค. ไอโอดีน , ฟลูออรี น
ง. โบรมีน , คลอรี น
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จงพิจารณาข้ อมูลต่ อไปนีแ้ ล้ วตอบคาถามข้ อ
1. ธาตุ W แผ่รังสี แอลฟาเพื่อลดพลังงานส่ วนเกินในนิวเคลียส
2. ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกบั ธาตุ Y เกิดเป็ นสารประกอบ Z คายพลังงานความร้อน
3. ธาตุ M ให้รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เพื่อลดพลังงานส่ วนเกินในนิวเคลียส
4. ธาตุ A รวมกับธาตุ B เกิดเป็ นสารละลาย AB คายพลังงานความร้อน
8. ข้อใดเป็ นธาตุกมั มันตรังสี
ก. 1 และ 2
ข. 3 และ 4
ค. 2 และ 4
ง. 1 และ 3
9. การกาจัดกากกัมมันตรังสี ที่เกิดจากโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ควรใช้วธิ ี ใด
ก. การฝังไว้ใต้ดิน
ข. การใส่ ถงั แล้วทิ้งไว้บนพื้นมหาสมุทร
ค. การฝังไว้ในชั้นหิ น
ง. การนาไปทิง้ ไว้บนดวงจันทร์
10. ธาตุกมั มันตภาพรังสี นามาใช้ประโยชน์อย่างมากมายยกเว้นข้อใด
ก. รักษาโรคมะเร็ ง
ข. ใช้ในการถนอมอาหาร
ค. กาจัดวัชพืช
ง. การหาอายุวตั ถุโบราณ
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ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกงึ่ โลหะ และธาตุกมั มันตรังสี
สาระการเรี ยนรู้ วทิ ยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
สาระที่ 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รหัสวิชา ว 22101
ใช้ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 4
ผู้สอน นายพงษ์ ศักดิ์ ขอจงดี

เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน-หลังเรียน
เฉลยแบบทสอบก่อนเรี ยน
1. ก
2. ก
3. ค
4. ค
5. ข
6. ค
7. ค
8. ค
9. ง
10. ง

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