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ค าน า 
 

   การจดัท าชุดการสอนเล่มน้ี    จดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั “การพฒันาการ
จดัการเรียนรู้  วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและสมบติัของสาร   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้
ชุดการสอน”  โรงเรียนชลกนัยานุกูลแสนสุข  จงัหวดัชลบุรี  และเพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอนประกอบ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  4  เร่ือง ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ   ธาตุก่ึงโลหะ   และธาตุกมัมนัตรังสี  
เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด  การวิเคราะห์  การส่ือสาร   ซ่ึงครูผูส้อนไดพ้ฒันาให้มี
ความสมบูรณ์ทางดา้นขอ้มูล  รูปแบบ    และกิจกรรม  เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพื่อ
ลดบทบาทของครู  โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
     ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชุดท่ี 4  เร่ือง  ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ    ธาตุ
ก่ึงโลหะ และธาตุกมัมนัตรังสี   ประกอบดว้ย  ชุดการสอนประจ าศูนยก์ารเรียน 4 ศูนย ์  และศูนย์
ส ารอง  1  ศูนย ์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรมตามศูนยก์ารเรียนท่ีก าหนด 
   ผูจ้ดัท าขอขอบคุณ  นายจ าโนทย ์ ปลอ้งอุดม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชลกนัยานุกูล แสนสุข   
เพื่อนครูทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ชุดการสอนส าเร็จและ
สมบูรณ์ ขออุทิศความดีของชุดการสอนเล่มน้ีแก่เพื่อนครูวทิยาศาสตร์ทุกท่าน 
 
 

        (นายพงษศ์กัด์ิ  ขอจงดี) 
             ต  าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ ช านาญการ 
                 โรงเรียนชลกนัยานุกลู แสนสุข 
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ค าช้ีแจง 
 

   คู่มือการใชชุ้ดการสอนเล่มน้ี   ไดเ้รียบเรียงและจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการใชชุ้ดการสอน 
ท่ี  4  เร่ือง ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ    ธาตุก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสี    ในสาระท่ี 3  เร่ือง สาร
และสมบติัของสาร   ส าหรับนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาคู่มือการใช้
เล่มน้ีใหล้ะเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีจะน าชุดการสอนไปใช ้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถใชชุ้ดการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ    
   คู่มือการใชชุ้ดการสอนเล่มน้ี มีเน้ือหาสาระประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ค าช้ีแจงใชชุ้ดการสอน 
2. แผนภูมิการใชชุ้ดการสอน 
3. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 
4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
5. ชุดการสอนท่ี 4   
6. แบบทดสอบหลงัเรียน 
7. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
8. แบบฝึกปฏิบติัส าหรับนกัเรียน 

   ส่วนประกอบเหล่าน้ี  ครูจะไดศึ้กษารายละเอียดตามล าดบัต่อไป 
 
 

        (นายพงษศ์กัด์ิ  ขอจงดี) 
             ต  าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ ช านาญการ 
                 โรงเรียนชลกนัยานุกลู แสนสุข 
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สารบัญ 
 
                          หนา้ 
 ค าน า               
 ค าช้ีแจงการใชชุ้ดการสอน         1 
 แผนภูมิการใชชุ้ดการสอนและการจดัชั้นเรียน       4 
 แผนการจดัการเรียนรู้          5 
 แบบทดสอบก่อนเรียน          9 
 ชุดการสอน            10 
 แบบฝึกปฏิบติัส าหรับนกัเรียน        32 
 แบบทดสอบหลงัเรียน         39 
 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน        40 
 บรรณานุกรม           41 
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ค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอน 
 

   ชุดการสอนชุดท่ี 4  เร่ือง ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ    ธาตุก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสี    
เป็นชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  โดยแบ่งนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ กลุ่มละ 5 - 6  คน   โดยครูเป็นผูเ้ตรียมวสัดุอุปกรณ์และเป็นพี่
เล้ียงคอยดูแลแนะน า และให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. จดัหอ้งเรียนและจดัชั้นเรียนแบบเป็นกลุ่ม 
2.  ครูศึกษาเน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุดการสอนอยา่งละเอียด 
3. จดัชุดการสอนท่ีเตรียมไวบ้รรจุซองให้เรียบร้อยและครบถว้น 
4. จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย 
5. ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมในชุดการสอน 
6. ครูคอยสังเกตนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรม 
7. ครูคอยแกปั้ญหาในขณะท่ีนกัเรียนบางคนหรือบางกลุ่มมีปัญหา 
8. เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียนเสร็จส้ินแลว้  ครูควรเนน้ย  ้าใหน้กัเรียน 

จดัเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจ าศูนยก์ารเรียนใหเ้รียบร้อย ก่อนไปปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียนอ่ืน
ต่อไป 

9. ครูควรเก็บบตัรเฉลยไวก้บัครูเพื่อใหผู้เ้รียนรับบตัรเฉลยเม่ือท ากิจกรรมในบตัรค าถาม 
เรียบร้อยแลว้ 

10. ครูเก็บชุดฝึกปฏิบติัของนกัเรียนไวเ้พื่อตรวจสอบและลงคะแนน 
11. การด าเนินการสอนมีขั้นตอนดงัน้ี 

11.1 ทดสอบก่อนเรียน  โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าชุดการสอน 
ท่ีครูจดัท า  เพื่อวดัความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของนกัเรียน 

11.2 น าเขา้สู่บทเรียน  โดยครูสนทนากบันกัเรียนและใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและ 
ซกัถาม  เพื่อสร้างความเร้าใจใหน้กัเรียน  และปรับความรู้พื้นฐานโดยทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเรียน
มาแลว้  และเตรียมเน้ือหาท่ีจะเรียนต่อไป  พร้อมทั้งช้ีแจงวธีิการเรียนโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนย์
การเรียนเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจรายละเอียดยิง่ข้ึน 
 
 
 
 



 6 

11.3 ขั้นสอน 
11.3.1  แบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ 5 คน  โดยมีนกัเรียนคละความสามารถ 

ประกอบดว้ย เด็กเก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  เพื่อใหน้กัเรียนไดร่้วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรมและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม   

11.3.2  แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่มจบัฉลาก 
เพื่อเขา้เรียนตามศูนยก์ารเรียนแต่ละศูนย ์ดงัน้ี    
             1)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 1 เร่ือง  สมบติัของธาตุโลหะ    
        2)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 2 เร่ือง  สมบติัของธาตุอโลหะ  
        3)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 3 เร่ือง  สมบติัของธาตุก่ึงโลหะ   
        4)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 4 เร่ือง  สมบติัของธาตุกมัมนัตรังสี 
        5)  ศูนยส์ ารอง   
    เม่ือปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียนเสร็จก่อนเวลา  หากไม่มีศูนยก์ารเรียนใดวา่งให้
เขา้ปฏิบติักิจกรรมในศูนยส์ ารอง  เพื่อรอศูนยท่ี์วา่งต่อไป 

11.3.3  แต่ละกลุ่มศึกษาและปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียน 
11.3.4  เม่ือปฏิบติักิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปเน้ือหาท่ี 

ศึกษาเป็นแผนผงัมโนทศัน์เพื่อเตรียมสรุปหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติักิจกรรมทุกศูนยก์ารเรียนแลว้ 
11.4 ขั้นสรุป 

นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอและสรุปเน้ือหาท่ีไดศึ้กษาและปฏิบติักิจกรรม 
จากศูนยก์ารเรียนเป็นแผนผงัมโนทศัน์  โดยครูคอยใหค้  าแนะน าและร่วมอภิปรายเพิ่มเติม 

11.5 ทดสอบหลงัเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบประจ าชุดการสอนท่ีครูจดัท าไว  ้
เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน 

11.6 ครูช้ีแนะและนดัซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนไม่ผา่นเกณฑ ์
 
ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

1. เตรียมห้องเรียนโดยจดัหอ้งเรียนใหเ้ป็นกลุ่ม 
2. เตรียมชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
3. เตรียมส่ือและอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกใหน้กัเรียน 
4. เตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการเรียนโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียน 
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ส่ิงทีนั่กเรียนต้องเตรียม 
 ครูควรช้ีแจงให้นกัเรียนปฏิบติัดงัน้ี 
  1. เม่ือแบ่งกลุ่มเสร็จแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการด าเนินการและปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ศึกษาบตัรค าสั่งและปฏิบติัตามบตัรค าสั่งอยา่งเคร่งครัด 

 3. ศึกษาเน้ือหา   ร่วมกนัอภิปรายดว้ยความตั้งใจและไม่พดูคุยเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
 4. ท าแบบฝึกปฏิบติัจากบตัรค าถามลงในชุดฝึกปฏิบติัของแต่ละคนเป็นรายคน และให ้

นกัเรียนถือติดตวัไปดว้ยเม่ือเปล่ียนศูนยก์ารเรียนจนครบทุกศูนย ์
  5. นกัเรียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจใหเ้สร็จทนัเวลา 
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แผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดกจิกรรมที่แบ่งศูนย์การเรียนเป็น 4 ศูนย์ 

 

นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที) 

 
 

ขั้นน า (10 นาท)ี 
 
 

ขั้นสอน (80 นาที) 
 
 

แผนภูมิการจัดช้ันเรียนแบบศูนย์การเรียน  (ใช้เวลาศูนย์การเรียนละ 20 นาท)ี 
   กระดานด า 
                              โต๊ะครู 
                 กลุ่มที ่ 1-4 
 

   ศูนยก์ารเรียนท่ี 1              ศูนยก์ารเรียนท่ี 2 
 

ศูนยส์ ารอง 
 

   ศูนยก์ารเรียนท่ี 4               ศูนยก์ารเรียนท่ี 3 
 

กลุ่มที ่ 2-8 
 

   ศูนยก์ารเรียนท่ี 1              ศูนยก์ารเรียนท่ี 2 
 

ศูนยส์ ารอง 
} 

   ศูนยก์ารเรียนท่ี 4               ศูนยก์ารเรียนท่ี 3 

 
ข้ันสรุป (10  นาท)ี 

 
นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน (10 นาท)ี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                รายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน               รหสัวิชา  ว 22101                     
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3  เร่ือง  สารประกอบและธาตุ จ านวน   12  ชัว่โมง     

เร่ือง  ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสี เวลาท่ีใชส้อน  2  ชัว่โมง     
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   ครูผูส้อน นายพงษศ์กัด์ิ  ขอจงดี 

สอนวนัท่ี                  เดือน                   พ.ศ.    2556 
 
สาระที ่3  สารและสมบัติของสาร 
 

มาตรฐาน ว 3.1  :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสาร กบัโครงสร้าง      
และแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน  
 ว. 3.1  ม.2/1  ส ารวจและอธิบายองคป์ระกอบ สมบติัของธาตุและสารประกอบ น าไปใช้
ประโยชน ์
              ว. 3.1  ม.2/2  สืบคน้ขอ้มูลและเปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ 
และธาตุกมัมนัตรังสี และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
    
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
   1.  อธิบายสมบติัของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุก่ึงโลหะ และกมัมนัตรังสีได ้

2.  ตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบท่ีได ้
 

สาระส าคัญ 
            ธาตุ เป็นสารบริสุทธ์ิท่ีไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอ่ืนไดอี้กโดยวธีิการเคมี เม่ือใชส้มบติั
ของธาตุเป็นเกณฑ ์ จะจดัหมวดหมู่ของธาตุไดใ้นรูปของตารางธาตุ  ซ่ึงจะแบ่งธาตุออกเป็น ธาตุ
โลหะ   ธาตุอโลหะ   ธาตุก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสีท่ีมีสมบติัแตกต่างกนัออกไป   
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  ความรู้ความเขา้ใจ (K) 
             1.1. บอกความหมายของธาตุโลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสีได ้
   1.2      อธิบายสมบติัของธาตุโลหะ อโลหะ  ก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสีได ้
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       2.  ทกัษะ / กระบวนการ (P) 
  2.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได ้
  2.2 การใหเ้หตุผลได ้
  2.3 การส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอ 
   3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
  3.1 มีความรอบคอบ 
  3.2 มีความรับผดิชอบ 
         3.3 รู้จกัคิด วิเคราะห์ 
 

7. สาระการเรียนรู้ / เนือ้หา 
  ธาตุ คือ สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอ่ืนได ้
เช่น  เงิน  ทอง คาร์บอน ออกซิเจน เป็นตน้ จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
  1. โลหะ มีสถานะเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิปกติ ยกเวน้ปรอทท่ีเป็นของเหลว โลหะจะมี
ผิวเป็นมนัวาว มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง และน าไฟฟ้าไดดี้ โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก 
ตวัอยา่งของธาตุโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม  
  2. อโลหะ เป็นไดท้ั้ง 3 สถานะ เช่น ก ามะถนัเป็นของแข็งสีเหลือง ธาตุโบรมีนเป็น
ของเหลวสีแดง และคลอรีนเป็นแก๊สสีเขียวอ่อน อโลหะส่วนใหญ่มีสมบติัตรงขา้มกบัโลหะ เช่น 
เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า  
  3. ธาตุก่ึงโลหะ เป็นธาตุท่ีมีสมบติัก่ึงโลหะและอโลหะ เช่น โบรอนเป็นของแข็งสีด า 
เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือดสูงถึง 4,000 องศาเซลเซียส ซิลิคอนเป็นของแข็งสีเงินวาว เปราะ น า
ไฟฟ้าไดเ้ล็กนอ้ย มีจุดเดือด 3,265 องศาเซลเซียส  
 

8. กจิกรรม / กระบวนการเรียนรู้ 
 8.1 นกัเรียนทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล 
 8.2 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  8.2.1 สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีครูน ามาสาธิต  4  ชนิด  ไดแ้ก่  เงิน   ทอง  
เหล็ก   ทองแดง  เช่น  ครูถามน า “อุปกรณ์ใดเป็นโลหะ”  (เงิน   ทอง ) และ “อุปกรณ์ใดเป็น
อโลหะ”  (เหล็ก   ทองแดง)    
  8.2.2 นกัเรียนและครูร่วมกนัสนทนาความหมายของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ  
และธาตุกมัมนัตรังสี  ครูเช่ือมโยงความรู้โดยเขียนค าตอบท่ีไดบ้นกระดาน 
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 8.3 ขั้นสอน 
  8.3.1 นกัเรียนเขา้กลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยจดักลุ่มคละความสามารถ ประกอบดว้ยนกัเรียน 
เก่ง  ปานกลาง และอ่อน จ านวน 8 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลือกประธาน  เลขานุการ  และตั้งช่ือกลุ่ม    
เขียนรายช่ือกลุ่มพร้อมทั้งระบุต าแหน่งของสมาชิกในกลุ่มส่งครูผูส้อน   เพื่อศึกษาถึงวธีิการแก ้
ปัญหาต่าง ๆ  
  8.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวยีนเขา้ศึกษาและปฏิบติักิจกรรมชุดการสอนท่ี  4  เร่ือง 
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะ  และธาตุกมัมนัตรังสี โดยแบ่งเป็นศูนยก์ารเรียน 5 ศูนย ์
ตามล าดบัดงัน้ี 
   1)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 1  เร่ือง  ธาตุโลหะ 
   2)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 2  เร่ือง  ธาตุอโลหะ  
   3)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 3  เร่ือง  ธาตุก่ึงโลหะ 
   4)  ศูนยก์ารเรียนท่ี 4  เร่ือง  ธาตุกมัมนัตรังสี 
   5)  ศูนยส์ ารอง   
  8.3.3 เลขานุการกลุ่มจบัสลากเพื่อเขา้เรียนตามศูนยก์ารเรียนท่ีก าหนด  
  8.3.4 นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามศูนยก์ารเรียนและเปล่ียนศูนยก์ารเรียนหมุนเวยีนตาม
แผนผงัท่ีก าหนด  กลุ่มใดท่ีปฏิบติักิจกรรมเสร็จก่อนก าหนดเวลาใหเ้ขา้ปฏิบติักิจกรรมในศูนย์
ส ารอง  เพื่อรอเวลาปฏิบติักิจกรรมในศูนยอ่ื์นต่อไป  
  8.3.5 ครูตรวจสอบการปฏิบติักิจกรรมแต่ละกลุ่ม  เพื่อใหค้  าปรึกษา  ช้ีแนะ  อธิบายปัญหา
ขอ้ขอ้งใจต่าง ๆ แก่นกัเรียนในแต่ละกลุ่ม  และสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด 
  8.3.6 กลุ่มท่ีท าบตัรค าถามในแต่ละศูนยเ์สร็จแลว้ใหไ้ปรับบตัรเฉลยจากครูแลว้น าคะแนน
ท่ีไดจ้ากการตรวจค าตอบมาติดประกาศท่ีป้ายประกาศหนา้ชั้นเรียน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียน
เกิดก าลงัใจและแรงจูงใจในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
  8.3.7 เม่ือปฏิบติักิจกรรมในศูนยก์ารเรียนเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย   สรุปผล
จากการปฏิบติักิจกรรมจากศูนยก์ารเรียนและเขียนเป็นแผนผงัมโนทศัน์ลงในกระดาษปรุ๊ฟโดยใช ้
สีเทียน 
 8.4 ขั้นสรุป 
  8.4.1 นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอ และสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมจากศูนยก์ารเรียน 
   8.4.2  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปดงัน้ี  “  ธาตุ คือ สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยสารชนิด
เดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสารอ่ืนได้ เช่น เงิน ทอง คาร์บอน ออกซิเจน เป็นต้น 
จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี 
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  1. โลหะ มีสถานะเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิปกติ ยกเวน้ปรอทท่ีเป็นของเหลว โลหะจะมี
ผิวเป็นมนัวาว มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง และน าไฟฟ้าไดดี้ โลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็ก 
ตวัอยา่งของธาตุโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม  
  2. อโลหะ เป็นไดท้ั้ง 3 สถานะ เช่น ก ามะถนัเป็นของแข็งสีเหลือง ธาตุโบรมีนเป็น
ของเหลวสีแดง และคลอรีนเป็นแก๊สสีเขียวอ่อน อโลหะส่วนใหญ่มีสมบติัตรงขา้มกบัโลหะ เช่น 
เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า  
  3. ธาตุก่ึงโลหะ เป็นธาตุท่ีมีสมบติัก่ึงโลหะและอโลหะ เช่น โบรอนเป็นของแข็งสีด า 
เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือดสูงถึง 4,000 องศาเซลเซียส ซิลิคอนเป็นของแข็งสีเงินวาว เปราะ น า
ไฟฟ้าไดเ้ล็กนอ้ย มีจุดเดือด 3,265 องศาเซลเซียส  
  8.4.2 นกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์ลงในสมุดบนัทึก 
 8.5 นกัเรียนทดสอบหลงัเรียนเป็นรายบุคคล 
 8.6  ถา้นกัเรียนคนใดไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑค์รูควรช้ีแนะและนดัซ่อมเสริมในโอกาสต่อไป 
 

9. หลกัฐานการเรียนรู้ (ช้ินงาน / ร่องรอย) 
 9.1 บตัรค าถาม 
 9.2 แบบทดสอบ 
 9.3 แบบรายงาน 
 9.4 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
 9.5 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบติังานรายกลุ่ม 
 

10. วธีิการประเมิน 
 10.1  ตรวจบตัรค าถาม 
 10.2  ตรวจแบบทดสอบ 
 10.3  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 
 10.4  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานกลุ่ม 
 

11. ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
 11.1  ชุดการสอน 
 11.2  สมุดบนัทึก 
 11.3  หอ้งสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 11.4  หอ้งสมุดโรงเรียนชนกนัยานุกลู แสนสุข 
 11.5  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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ชุดการสอนที ่ 4 

 เร่ือง  ธาตุโลหะ   ธาตุอโลหะ    ธาตุกึง่โลหะ  และธาตุกมัมันตรังสี 
       สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน           รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2               ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
   สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                       ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 

1. สารชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นสารเน้ือเดียว เม่ือน ามาขดัจะเป็นมนัวาว เคาะมีเสียงดงักงัวาน  
    น าปลายหน่ึงไปเผาแลว้จบัอีกปลายหน่ึงดูรู้สึกร้อน สารชนิดน้ีควรเป็นอะไร  

ก. โลหะ ข. อโลหะ 
ค. ก่ึงโลหะ ง ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

         จงพิจารณาข้อมลูต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  2 - 3  

ชนิดของธาตุ 
สมบัติของธาตุ 

น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า ผวิเป็นมันวาว เปราะ 

A  -  - 
B -  -  
C  - -  
D -  - - 

 
2.  ธาตุใดเป็นโลหะ 

ก.   A ข.   B  
ค.   C ง   D  
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3.   ธาตุใดเป็นก่ึงโลหะ 
     ก.      A      ข.   B 
     ค.      C ง.  D 
4.  การใชป้ระโยชน์จากธาตุในขอ้ใดถูกตอ้ง 

    ก.  ทองแดง  -  ท าถ่านไฟฉาย               ข.  สงักะสี  -  แบตเตอร่ี 

     ค.  คาร์บอน  -  ท าไส้ดินสอด า            ง.    อะลูมิเนียม  -  เคลือบผวิโลหะกนัสนิม 

5.  พิจารณาตารางแสดงคุณสมบติัของสาร 4 ชนิด ต่อไปน้ี 

สาร A สาร B สาร C สาร D 
ของแขง็ เหนียว ของแขง็ เปราะ ของแขง็ เปราะ ก๊าซ 

มีสี มีสี มีสี ไม่มีสี 
น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า น าไฟฟ้า 

ละลายน ้าไม่ได ้ ละลายน ้าได ้ ละลายน ้าไม่ได ้ ละลายน ้าได ้
สลายเป็นสารใหม่ไม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ไม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ได ้

จากขอ้มูล การลงขอ้สรุปในขอ้ใดถูกต้องทีสุ่ด  

ก. สาร A และสาร B เป็นสารประกอบ ข. สาร A และสาร C เป็นธาตุ 
ค. สาร B และสาร C เป็นอโลหะ ง สาร C และสาร D เป็นโลหะ 

 
6. ขอ้ใดเป็นสมบติัของธาตุโลหะ  

ก. น าไฟฟ้าได ้เหนียว มีจุดหลอมเหลวต ่า ข. ไม่น าไฟฟ้าได ้เปราะ  มีจุดหลอมเหลวต ่า 
ค. น าไฟฟ้าได ้เหนียว มีจุดหลอมเหลวสูง ง. ไม่น าไฟฟ้าได ้เปราะ  มีจุดหลอมเหลวสูง 

 
7. ธาตุโลหะชนิดใดท่ีมีสถานะเป็นของแขง็และแก๊สตามล าดบั  

ก. ไอโอดีน , โบรมีน ข. ฟูลออรีน,คลอรีน 
ค. ไอโอดีน , ฟลูออรีน ง. โบรมีน , คลอรีน 
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8.  การก าจดักากกมัมนัตรังสีท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ควรใชว้ธีิใด  

ก. การฝังไวใ้ตดิ้น ข. การใส่ถงัแลว้ทิ้งไวบ้นพื้นมหาสมุทร 
ค. การฝังไวใ้นชั้นหิน ง. การน าไปทิ้งไวบ้นดวงจนัทร์ 

 
9.  ธาตุกมัมนัตภาพรังสี น ามาใชป้ระโยชน์อยา่งมากมายยกเวน้ขอ้ใด 
       ก. รักษาโรคมะเร็ง                                         ข. ใชใ้นการถนอมอาหาร 
       ค. ก าจดัวชัพืช                                                ง.  การหาอายวุตัถุโบราณ 
 
จงพิจารณาข้อมลูต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  
           1.  ธาตุ W แผรั่งสีแอลฟาเพื่อลดพลงังานส่วนเกินในนิวเคลียส 
           2.  ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกบัธาตุ Y เกิดเป็นสารประกอบ Z คายพลงังานความร้อน 
           3.  ธาตุ M ใหรั้งสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดพลงังานส่วนเกินในนิวเคลียส 
           4.  ธาตุ A รวมกบัธาตุ B เกิดเป็นสารละลาย AB คายพลงังานความร้อน 
10.  ขอ้ใดเป็นธาตุกมัมนัตรังสี  

ก. 1 และ 2 ข. 3 และ 4 
ค. 2 และ 4 ง. 1 และ 3 
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คู่มอืการใช้ชุดการสอน 
ชุดการสอนที ่4   

 

เร่ือง  ธาตุโลหะ   ธาตุอโลหะ   ธาตุกึง่โลหะ   และธาตุกมัมันตรังสี 
 
 

สาระที ่ 3  เร่ือง  สารและสมบัติของสาร 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  รหัสวชิา ว 22101 

         ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 
 
 

จัดท าโดย 
นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงด ี

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   โรงเรียนชลกนัยานุกูล แสนสุข 
ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
    1.  ความรู้ความเขา้ใจ (K) 
            1.1.  ความหมายของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ และกมัมนัตรังสีได ้
  1.2  อธิบายสมบติัของธาตุโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ และกมัมนัตรังสีได ้    
 2   ทกัษะ / กระบวนการ (P) 
      2.1  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดได ้
      2.2  การใหเ้หตุผลได ้
      2.3  การส่ือสาร ส่ือความหมายและการน าเสนอ 
 3.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(A) 
      3.1  มีความรอบคอบ 
      3.2  มีความรับผดิชอบ 
      3.3  รู้จกัคิด วิเคราะห์ 
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ศูนย์การเรียนที ่1  เร่ือง  ธาตุโลหะ  

   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 
 
 

บัตรค าส่ัง 
 

 
              น้อง ๆ โปรดอ่านบัตรค าส่ังต่อไปนี ้
                    แล้วปฏบิัติตามขั้นตอนด้วยความตั้งใจนะครับ 
 
 

1.  อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจและร่วมกนัอภิปรายกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
2.  อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3.  รับบตัรเฉลยจากครูผูส้อนและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4.  ร่วมกนัอภิปรายสรุปเน้ือหาส าคญัของศูนยก์ารเรียน เพื่อเตรียมเขียนเป็น 

                   แผนผงัมโนทศัน์เม่ือศึกษาครบทุกศูนยก์ารเรียน 
 

 
 เมือ่ประกอบกจิกรรมในศูนย์การเรียนที ่1 เสร็จแล้ว 

  ให้นักเรียนช่วยกนัเกบ็บัตรค าถาม บัตรเนือ้หา บัตรเฉลย 
  และอปุกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนไปปฏบิัติกจิกรรมใน 
  ศูนย์การเรียนอืน่  ห้ามหยบิเอกสารในศูนย์การเรียนนี้
  ไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏบิัติของนักเรียนเอง
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ศูนย์การเรียนที ่1  เร่ือง  ธาตุโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

 

บัตรเนือ้หา 
 

 
 
 
 
                ธาตุ   คือ สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยก  หรือสลาย                        
ออกเป็นสารอ่ืนได ้เช่น เงิน ทอง คาร์บอน ออกซิเจน เป็นตน้   ในปัจจุบนัมีการคน้พบธาตุ
ประมาณ 107 ธาตุ เป็นธาตุท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 92 ธาตุ ท่ีเหลือเป็นธาตุท่ีสงัเคราะห์ 
ข้ึนในหอ้งทดลอง 
     ธาตุโลหะ   วสัดุท่ีประกอบดว้ยธาตุโลหะท่ีมีอิเลก็ตรอนอิสระอยูม่ากมาย นัน่คือ
อิเลก็ตรอนเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นของอะตอมใดอะตอมหน่ึงโดยเฉพาะ ท าใหม้นัมีคุณสมบติัพิเศษ 

หลายประการ  ธาตุท่ีเป็นโลหะ เช่น เหลก็ ทองแดง สงักะสี  แมกนีเซียม  ตะกัว่  เป็นตน้ 
         สมบติัของธาตุโลหะ   มีดงัน้ี  ผิวเป็นมนัวาว    มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  
และน าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้   เคาะเสียงดงักงัวาน   มีความหนาแน่นมาก    เหนียว       
ดึงยดืหรือตีเป็นเสน้ได ้  ไม่ยอมใหแ้สงผา่น       
 

เอาล่ะ...ถา้พร้อมแลว้...พวกเรามาศึกษาบตัรเน้ือหากนัเลย
ใหเ้ขา้ใจ 
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ศูนย์การเรียนที ่1  เร่ือง  ธาตุโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 
 

บัตรค าถาม 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
             ค าตอบในบตัรเฉลย 

 
        
        1.  ธาตุโลหะ หมายถึง      ............................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................... 
       2.   จงยกตวัอยา่งธาตุโลหะ  ............................................................................................................. 
                ........................................................................................................................................................... 
        3.   จงบอกสมบติัของธาตุโลหะ   .................................................................................................. 
                ........................................................................................................................................................... 
                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................ 
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ศูนย์การเรียนที ่1  เร่ือง  ธาตุโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 
 

  บัตรเฉลย 
 

 

 
 
 
 
 
     จงเติมตารางใหส้มบูรณ์ตามอตัราความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดให้ 
    

        1.    ธาตุโลหะ หมายถึง   สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบดว้ยสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยก  
               หรือสลายออกเป็นสารอ่ืนได ้  
       2.     จงยกตวัอยา่งธาตุโลหะ   เหลก็ ทองแดง สงักะสี  แมกนีเซียม  ตะกัว่   
       3.    จงบอกสมบติัของธาตุโลหะ   ผิวเป็นมนัวาว    มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง   
               และน าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้   เคาะเสียงดงักงัวาน   มีความหนาแน่นมาก                            
               เหนียวดึงยดืหรือตีเป็นเสน้ได ้  ไม่ยอมใหแ้สงผา่น       
 
 
 
 

 

เอ....ท าเสร็จแล้วจะตอบถูกกีข้่อกนั....ลองมาดูเฉลยดีกว่า... 
ให้นักเรียนตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 
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ศูนย์การเรียนที ่2  เร่ือง   ธาตุอโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 
 

บัตรค าส่ัง 
 

 
           โปรดอ่านบัตรค าส่ังต่อไปนี้ 
           แล้วปฏบิัติตามขั้นตอนด้วยความตั้งใจนะจ๊ะ 
 
 

1.  อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจและร่วมกนัอภิปรายกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
2.  อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3.  รับบตัรเฉลยจากครูผูส้อนและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4.  ร่วมกนัอภิปรายสรุปเน้ือหาส าคญัของศูนยก์ารเรียน เพื่อเตรียมเขียนเป็น 

                   แผนผงัมโนทศัน์เม่ือศึกษาครบทุกศูนยก์ารเรียน 
 

 
 เมือ่ประกอบกจิกรรมในศูนย์การเรียนที ่2 เสร็จแล้ว 

  ให้นักเรียนช่วยกนัเกบ็บัตรค าถาม บัตรเนือ้หา บัตรเฉลย 
  และอปุกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนไปปฏบัิติกจิกรรมใน 
  ศูนย์การเรียนอืน่  ห้ามหยบิเอกสารในศูนย์การเรียนนี้
  ไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏบิัติของนักเรียนเอง
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ศูนย์การเรียนที ่2  เร่ือง   ธาตุอโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 
 

บัตรเนือ้หา 
 
 

 

 
 

             
         ธาตุอโลหะ  คือ  ธาตุท่ีมีคุณสมบติัต่างจากโลหะในดา้นการแตกตวัของไอออน         
และการดึงดูดระหวา่งอะตอม เป็นไดท้ั้ง 3  สถานะ   เช่น   ก ามะถนัเป็นของแขง็สีเหลือง    
ธาตุโบรมีน     เป็นของเหลวสีแดง   และคลอรีนเป็นแก๊สสีเขียวอ่อน    ธาตุอโลหะ   ไดแ้ก่  
คาร์บอน( C ) , ฟอสฟอรัส (P) ,  ก ามะถนั (S),  โบรมีน (Br),   ออกซิเจน ( 2O )  , ไฮโดรเจน 
( 2H ),  คลอรีน ( 2CL ) , ฟลอูอรีน ( 2F )  เป็นตน้ 
         สมบติัของธาตุโลหะ   มีดงัน้ี 
      1.  มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า    
      2.  เปราะ แตกง่าย   ตีเป็นแผน่หรือดึงเป็นเสน้ไม่ได ้
      3. ไม่น า ไฟฟ้าและความร้อน ยกเวน้แกรไฟต ์
      4.  มีความหนาแน่นต ่า 
      5.  เคาะไม่มีเสียงกงัวาน 
      6.  ผิวไม่มนัวาว 

ลองมาศึกษาเน้ือหาเร่ืองอตัราส่วนดีกวา่... 
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ศูนย์การเรียนที ่2  เร่ือง   ธาตุอโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

บตัรค าถาม 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
             ค าตอบในบตัรเฉลย 

 

  
       1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
 
        คาร์บอน (C) , อะลูมิเนียม  (Al),  ฟอสฟอรัส (P)  ,  ก ามะถนั (S)  ,  แคลเซียม (Ca) ,  
             เหล็ก (Fe) ,  ไฮโดรเจน ( 2H ) ,  ฟลอูอรีน ( 2F ),  แมกนีเซียม (Mg)  , ปรอท (Hg)   
                
         

      2.     ธาตุอโลหะ   หมายถึง    ...............................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 

      3.     จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ   ...................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................            
                    ........................................................................................................................................................ 
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ศูนย์การเรียนที ่2  เร่ือง   ธาตุอโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

  บัตรเฉลย 
 

 
 
 
 
              1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี
  

                คาร์บอน(C) , อะลูมิเนียม  (Al),  ฟอสฟอรัส (P)  ,  ก ามะถนั (S)  ,  แคลเซียม (Ca) ,  
               เหล็ก (Fe) ,  ไฮโดรเจน ( 2H ) ,  ฟลอูอรีน ( 2F ),  แมกนีเซียม (Mg)  , ปรอท (Hg)    
       
           2.     ธาตุอโลหะ   หมายถึง    ธาตุท่ีมีคุณสมบติัต่างจากโลหะในดา้นการแตกตวัของ   
               ไอออนและการดึงดูดระหวา่งอะตอม          
           3.   จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ        มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า  , เปราะ แตกง่าย 

                ตีเป็นแผน่หรือดึงเป็นเสน้ไม่ได ้,   ไม่น า ไฟฟ้าและความร้อน ยกเวน้แกรไฟต ์
                มีความหนาแน่นต ่า  ,   เคาะไม่มีเสียงกงัวาน  ,   ผิวไม่มนัวาว 
 
 
 
 

 

เสร็จแล้ว น้อง ๆ มาตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลยกนัเลย 
ให้นักเรียนตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลย 

 



 26 

 

 

ศูนย์การเรียนที ่3  เร่ือง   ธาตุกึง่โลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                           ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 
 

 

บัตรค าส่ัง 
 
 

           น้อง ๆ พร้อมแล้วลองอ่านบัตรค าส่ังต่อไปนี ้
           แล้วปฏบิัติตามขั้นตอนด้วยความตั้งใจนะครับ 
 
 

1.  อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจและร่วมกนัอภิปรายกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
2.  อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3.  รับบตัรเฉลยจากครูผูส้อนและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4.  ร่วมกนัอภิปรายสรุปเน้ือหาส าคญัของศูนยก์ารเรียน เพื่อเตรียมเขียนเป็น 

                   แผนผงัมโนทศัน์เม่ือศึกษาครบทุกศูนยก์ารเรียน 
 

 
 เมือ่ประกอบกจิกรรมในศูนย์การเรียนที ่3 เสร็จแล้ว 

  ให้นักเรียนช่วยกนัเกบ็บัตรค าถาม บัตรเนือ้หา บัตรเฉลย 
  และอปุกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนไปปฏบัิติกจิกรรมใน 
  ศูนย์การเรียนอืน่  ห้ามหยบิเอกสารในศูนย์การเรียนนี้
  ไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏบิัติของนักเรียนเอง
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ศูนย์การเรียนที ่ 3  เร่ือง   ธาตุกึง่โลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

บัตรเนือ้หา 
 
 

 
 
 

  
 ธาตุก่ึงโลหะ หมายถึง ธาตุท่ีมีสมบติัก่ึงโลหะ และอโลหะรวมกนั  เช่น โบรอน (B)   
    ซิลิกอน  (Si) , เจอร์เมเนียม (Ge) ,  สารหนู (As) ,  พลวง  (Sb) , เทลลเูรียม (Te)   
    พอโลเนียม (Po) เป็นตน้ 
          สมบติัธาตุก่ึงโลหะ   มีดงัน้ี 

1. มีความเป็นมนัวาวสีเงินและเป็นเงา  
2. น าไฟฟ้าไดแ้ละความร้อนไม่ดี   แต่เม่ืออุณหภมิูเพิม่ข้ึนจะน าไฟฟ้าและความร้อน

ไดดี้ข้ึน  
3. จุดเดือดสูง   แต่เปราะและแตกง่ายคลา้ยอโลหะ 

 
 
   
 
 
 

เพื่อความเขา้ใจยิง่ข้ึน นอ้ง ๆ ศึกษาบตัรเน้ือหาดีกวา่ 
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ศูนย์การเรียนที ่ 3  เร่ือง   ธาตุกึง่โลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

บัตรค าถาม 
 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
   2.  กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี ้

 

             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
                    ค  าตอบในบตัรเฉลยเลยนะ 
 

 
 

 
 

       1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
 
   คาร์บอน (C) ,โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) ,  เจอร์เมเนียม (Ge) , แคลเซียม (Ca)   
             ซิลิกอน  (Si),  ไฮโดรเจน ( 2H ) , สารหนู (As) ,  แมกนีเซียม (Mg)  , พลวง  (Sb)   
                
         

      2.     ธาตุก่ึงอโลหะ   หมายถึง    ...............................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 

      3.     จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ   ...................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................            
                    ........................................................................................................................................................ 
 
 

ค าช้ีแจง   จงเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี ้
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ศูนย์การเรียนที ่ 3  เร่ือง   ธาตุกึง่โลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                           ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

  บัตรเฉลย 
 

 

 
 
       1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
 
   คาร์บอน (C) , โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) ,  เจอร์เมเนียม (Ge) ,  แคลเซียม (Ca)   
             ซิลิกอน  (Si),  ไฮโดรเจน ( 2H ) ,  สารหนู (As) ,  แมกนีเซียม (Mg)  , พลวง  (Sb)   
                
         

      2.     ธาตุก่ึงอโลหะ   หมายถึง    ธาตุท่ีมีสมบติัก่ึงโลหะ และอโลหะรวมกนั   
       3.     จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ    
              1.    มีความเป็นมนัวาวสีเงินและเป็นเงา  

2. น าไฟฟ้าไดแ้ละความร้อน ไม่ดี   แต่เม่ืออุณหภมิูเพิม่ข้ึนจะน าไฟฟ้าและความ
ร้อนไดดี้ข้ึน  

3. จุดเดือดสูง   แต่เปราะและแตกง่ายคลา้ยอโลหะ 
 
 
 
 
 
 

น้อง ๆ ตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลยดูซิว่าถูกกีข้่อ 
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ศูนย์การเรียนที ่ 4  เร่ือง   ธาตุกมัมนัตรังสี  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

 

บัตรค าส่ัง 
 

 
          น้อง ๆ พร้อมแล้วเร่ิมเรียนกนัเลย 
 
 
 

1.  อ่านบตัรเน้ือหาใหเ้ขา้ใจและร่วมกนัอภิปรายกบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
2.  อ่านบตัรค าถามแลว้ตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบติั 
3.  รับบตัรเฉลยจากครูผูส้อนและตรวจค าตอบจากบตัรเฉลย 
4.  ร่วมกนัอภิปรายสรุปเน้ือหาส าคญัของศูนยก์ารเรียน เพื่อเตรียมเขียนเป็น 

                   แผนผงัมโนทศัน์เม่ือศึกษาครบทุกศูนยก์ารเรียน 
 

 
 เมือ่ประกอบกจิกรรมในศูนย์การเรียนที ่4 เสร็จแล้ว 

  ให้นักเรียนช่วยกนัเกบ็บัตรค าถาม บัตรเนือ้หา บัตรเฉลย 
  และอปุกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนไปปฏบัิติกจิกรรมใน 
  ศูนย์การเรียนอืน่  ห้ามหยบิเอกสารในศูนย์การเรียนนี้
  ไปด้วย  ยกเว้นแบบฝึกปฏบิัติของนักเรียนเอง
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ศูนย์การเรียนที ่ 4  เร่ือง   ธาตุกมัมนัตรังสี  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 
 

บัตรเนือ้หา 
 
 

 

 
 

        ธาตุกมัมนัตรังสี  หมายถึง  ธาตุท่ีสามารถปล่อยรังสีออกมาจากภายในไดเ้อง  
    เช่น โคบอล ์( oC )  ไอโดดีน (I) ,  ยเูรเนียม ( U) , เรเดียม ( aR )  รังสีแอลฟา , รังสีบีตา        
    และรังสีแกมมา  เป็นตน้ 

                   ประโยชน์ของธาตุ กมัมนัตภาพรังสี   ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นการแพทย ์ใชต้รวจสอบความผดิปกติหรือสภาพของอวยัวะในร่างกาย 

                    เช่น  ใชต้รวจสอบความผดิปกติของต่อมไทรอยด ์ , ใชต้รวจสอบระบบการ 
                    ไหลเวียนของเลือด ,  ใชรั้กษาโรคมะเร็ง 

2. ดา้นการเกษตร ใชป้รับปรุงพนัธ์ุพืชบางชนิด  ,ใชใ้นการถนอมอาหาร และก าจดั 
วชัพืช 

3. ดา้นอุตสาหกรรม ใชว้ดัความหนาของวตัถ ุตรวจหารอยต าหนิ หรือรอยร่ัวของ 
      ท่อส่งของเหลว ,   ใชเ้ปล่ียนสีของอญัมณีใหส้วยงามข้ึน 
4. ดา้นธรณีวิทยา ใชใ้นการหาอายวุตัถุโบราณ เป็นตน้ 

 
 

    น้อง ๆ เร่ิมศึกษาบัตรเนือ้หาให้เข้าใจนะครับ 
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ศูนย์การเรียนที ่ 4  เร่ือง   ธาตุกมัมนัตรังสี  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

บัตรค าถาม 
   

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             เร่ิมตอบค าถามเลย 
            
                   เสร็จแลว้ตรวจค าตอบจากบตัรเฉลยนะครับ 

 
1. ธาตุกมัมนัตรังสี  หมายถึง  ........................................................................................................ 

                จงยกตวัอยา่งธาตุกมัมนัตรังสี  ไดแ้ก่   ................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

         2.   มนุษยน์ าธาตุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใดบา้ง ..................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

        3.    จงอธิบายธาตุกมัมนัตรังสีเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รือไม่  ...................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

                       .................................................................................................................................................. 
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ศูนย์การเรียนที ่ 4  เร่ือง   ธาตุกมัมนัตรังสี  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

  บัตรเฉลย 
 

 
 

  

1. ธาตุกมัมนัตรังสี  หมายถึง  ธาตุท่ีสามารถปล่อยรังสีออกมาจากภายในไดเ้อง 

                จงยกตวัอยา่งธาตุกมัมนัตรังสี  ไดแ้ก่   โคบอล ์( oC )  ไอโดดีน (I) ,  ยเูรเนียม ( U) ,  
               เรเดียม ( aR )  รังสีแอลฟา , รังสีบีตา   และรังสีแกมมา         
       2.   มนุษยน์ าธาตุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ใน ดา้นใดบา้ง    ดา้นการเกษตร    การแพทย ์ 
              อุตสาหกรรม และธรณีวทิยา 

        3.   จงอธิบายธาตุกมัมนัตรังสีเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รือไม่  ถา้ร่างกายของมนุษยไ์ดรั้บ 
              รังสีจากธาตุกมัมนัตรังสีในปริมาณมากหรือปริมาณนอ้ยแต่ระยะเวลานานจะท าใหเ้ซลล ์
             ตายได ้หรืออาจท าใหโ้ครโมโซมของเซลลสื์บพนัธ์ุมีการเปล่ียนแปลง เกิดการกลายพนัธ์ุ 
             ได ้

 
 
 
 
 
 

เร่ิมตรวจสอบค าตอบจากบัตรเฉลยดีกว่า 
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ศูนย์ส ารอง  
เร่ือง  ธาตุโลหะ  อโลหะ  กึง่โลหะ  และกมัมนัตรังสี 

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน   ว 22101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
 

 

 

น้อง ๆ พร้อมแล้วท ากจิกรรมในบตัรค าถามเลยครับ 
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1.  จงท าเคร่ืองหมาย  ( )   และ  ( X )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
 
                1.1   (........ )                              1.2   (........ )                                1.3    (........ ) 
 
 
 
               1.4   (........ )                          1.5    (........ )                                   1.6    (........ ) 
 
 
 
 
2 .  ใหพ้ิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ละเติมค าลงในช่องวา่ง 
 

               ก.   ธาตุโลหะ   ข.  ธาตุอโลหะ  ค.  ธาตุก่ึงโลหะ    
 

................  2.1   มนัวาว  ขดัข้ึนเงา 

................  2.2   เสียงไม่ดงักงัวาน 
     ................  2.3   ไม่น าไฟฟ้าและไม่น าความร้อน ยกเวน้แกรไฟตน์ าไฟฟ้าไดดี้ 

................  2.4   ของแขง็ในภาวะปกติ  ยกเวน้ปรอทเป็นของเหลว 

................  2.5   มีทั้ง 3 สถานะ ธาตุท่ีเป็นแก๊สทุกชนิด เป็นอโลหะทั้งส้ิน 

................  2.6   ความหนาแน่นมาก 

................  2.7   น าไฟฟ้าดีข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนหรือมีส่ิงเจือปน 

................  2.8   จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า 

................  2.9   ตีแผเ่ป็นแผน่บางๆได ้
 

 

 

บัตรค าถาม 

 พลวง ก่ึงโลหะ
  

 สารหนู โลหะ  

 ปรอท อโลหะ  

ไนโตรเจน โลหะ  

 โลหะ โบรอน   โลหะ เงิน  
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                ข้อ  1 
   

1.1 X 
1.2  
1.3  
1.4 X 
1.5 X 
1.6  

 

                           ข้อ  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1  ตอบ    ก   โลหะ  
2.2  ตอบ    ข   อโลหะ 
2.3  ตอบ    ข   อโลหะ  
2.4  ตอบ    ก   โลหะ 
2.5  ตอบ    ข   อโลหะ 
2.6  ตอบ    ก   โลหะ 
2.7  ตอบ    ค   กึ่งโลหะ 
2.8  ตอบ    ข   อโลหะ 
2.9  ตอบ    ก   โลหะ 
 

  

บัตรเฉลย 
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แบบฝึกปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
เร่ือง  ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ   ธาตุกึง่โลหะ   และธาตุกมัมันตรังสี 
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน    รหัสวชิา ว 22101 

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ช่ือ          สกุล    ช้ัน     เลขที่                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เสนอ 
 นายพงษ์ศักด์  ขอจงดี  โรงเรียนชนกลัยานุกูล แสนสุข   
 ต าแหน่ง  ครู  อนัดับ คศ. 2       อ าเภอเมอืง  จังหวดัชลบุรี 
 วทิยฐานะ ครูช านาญการ             ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 
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ศูนย์การเรียนที ่1  เร่ือง  ธาตุโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 
 

บัตรค าถาม 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
             ค าตอบในบตัรเฉลย 

 
        
        1.  ธาตุโลหะ หมายถึง      ............................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................... 
       2.   จงยกตวัอยา่งธาตุโลหะ  ............................................................................................................. 
                ........................................................................................................................................................... 
        3.   จงบอกสมบติัของธาตุโลหะ   .................................................................................................. 
                ........................................................................................................................................................... 
                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................ 
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ศูนย์การเรียนที ่2  เร่ือง   ธาตุอโลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                           ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 
 

 

บัตรค าถาม 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
2. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
             ค าตอบในบตัรเฉลย 

 

  
       1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
 
        คาร์บอน (C) , อะลูมิเนียม  (Al),  ฟอสฟอรัส (P)  ,  ก ามะถนั (S)  ,  แคลเซียม (Ca) ,  
             เหล็ก (Fe) ,  ไฮโดรเจน ( 2H ) ,  ฟลอูอรีน ( 2F ),  แมกนีเซียม (Mg)  , ปรอท (Hg)   
                
         

      2.     ธาตุอโลหะ   หมายถึง    ...............................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 

      3.     จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ   ...................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................            
                    ........................................................................................................................................................ 
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ศูนย์การเรียนที ่3  เร่ือง   ธาตุกึง่โลหะ  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

บัตรค าถาม 
 
 

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
   2.  กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี ้

 

             ท าเสร็จแลว้ให้ตรวจ 
                    ค  าตอบในบตัรเฉลยเลยนะ 
 

 
 

 
 

       1.   จงเขียนขีดเสน้ใตส้ญัลกัษณ์ท่ีเป็นธาตุอโลหะ จากสญัลกัษณ์ท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ี 
 
   คาร์บอน (C) ,โบรอน (B) , ฟอสฟอรัส (P) ,  เจอร์เมเนียม (Ge) , แคลเซียม (Ca)   
             ซิลิกอน  (Si),  ไฮโดรเจน ( 2H ) , สารหนู (As) ,  แมกนีเซียม (Mg)  , พลวง  (Sb)   
                
         

      2.     ธาตุก่ึงอโลหะ   หมายถึง    ...............................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 

      3.     จงบอกสมบติัของธาตุอโลหะ   ...................................................................................................                 

                     ........................................................................................................................................................ 
                    ........................................................................................................................................................ 
                     ........................................................................................................................................................            
                    ........................................................................................................................................................ 
 
 

ค าช้ีแจง   จงเติมค าลงในช่องว่างต่อไปนี ้
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ศูนย์การเรียนที ่4  เร่ือง   ธาตุกมัมนัตรังสี  
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                 รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2                   ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4          
       สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                            ผู้สอน นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 
 

 

บัตรค าถาม 
   

  ค าช้ีแจง  1.  ให้นักเรียนอ่านบัตรค าถามต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
3. กรุณาอย่าเขียนข้อความหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในบัตรค าถามนี้ 

 
             เร่ิมตอบค าถามเลย 
            
                   เสร็จแลว้ตรวจค าตอบจากบตัรเฉลยนะครับ 

 
2. ธาตุกมัมนัตรังสี  หมายถึง  ........................................................................................................ 

                จงยกตวัอยา่งธาตุกมัมนัตรังสี  ไดแ้ก่   ................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

         2.   มนุษยน์ าธาตุกมัมนัตรังสีไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใดบา้ง ..................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

        3.    จงอธิบายธาตุกมัมนัตรังสีเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รือไม่  ...................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

                       .................................................................................................................................................. 
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1.  จงท าเคร่ืองหมาย  ( )   และ  ( X )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
 
                1.1   (........ )                              1.2   (........ )                                1.3    (........ ) 
 
 
 
               1.4   (........ )                          1.5    (........ )                                   1.6    (........ ) 
 
 
 
 
2 .  ใหพ้ิจารณาขอ้ความท่ีก าหนดใหแ้ละเติมค าลงในช่องวา่ง 

               ก.   ธาตุโลหะ   ข.  ธาตุอโลหะ  ค.  ธาตุก่ึงโลหะ    
................  2.1   มนัวาว  ขดัข้ึนเงา 
................  2.2   เสียงไม่ดงักงัวาน 

     ................  2.3   ไม่น าไฟฟ้าและไม่น าความร้อน ยกเวน้แกรไฟตน์ าไฟฟ้าไดดี้ 
................  2.4   ของแขง็ในภาวะปกติ  ยกเวน้ปรอทเป็นของเหลว 
................  2.5   มีทั้ง 3 สถานะ ธาตุท่ีเป็นแก๊สทุกชนิด เป็นอโลหะทั้งส้ิน 
................  2.6   ความหนาแน่นมาก 
................  2.7   น าไฟฟ้าดีข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนหรือมีส่ิงเจือปน 
................  2.8   จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า 
................  2.9   ตีแผเ่ป็นแผน่บางๆได ้
 

 

 

 

บัตรค าถาม 

 พลวง ก่ึงโลหะ
  

 สารหนู โลหะ  

 ปรอท อโลหะ  

ไนโตรเจน โลหะ  

 โลหะ โบรอน   โลหะ เงิน  



 43 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดการสอนที ่ 4   

เร่ือง  ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ   ธาตุกึง่โลหะ   และธาตุกมัมันตรังสี  
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน   รหัสวชิา ว 22101 

 
 

ช่ือ          สกุล    ช้ัน     เลขที่                
 

 

ขอ้ท่ี 
ตวัเลือก 

คะแนนท่ีได ้
ผลการประเมิน 

ก ข ค ง ผา่น ไม่ผา่น 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดการสอนที ่ 4   

เร่ือง  ธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ   ธาตุกึง่โลหะ   และธาตุกมัมันตรังสี  
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน   รหัสวชิา ว 22101 

 
 

ช่ือ          สกุล    ช้ัน     เลขที่                
 

 

ขอ้ท่ี 
ตวัเลือก 

คะแนนท่ีได ้
ผลการประเมิน 

ก ข ค ง ผา่น ไม่ผา่น 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
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ชุดการสอนที ่ 4 

 เร่ือง  ธาตุโลหะ   ธาตุอโลหะ    ธาตุกึง่โลหะ  และธาตุกมัมันตรังสี 
       สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน           รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2               ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 
   สาระที ่3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                       ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

 
1. สารชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นสารเน้ือเดียว เม่ือน ามาขดัจะเป็นมนัวาว เคาะมีเสียงดงักงัวาน  
    น าปลายหน่ึงไปเผาแลว้จบัอีกปลายหน่ึงดูรู้สึกร้อน สารชนิดน้ีควรเป็นอะไร  

ก. โลหะ ข. อโลหะ 
ค. ก่ึงโลหะ ง ยงัสรุปแน่นอนไม่ได ้

 
         จงพิจารณาข้อมลูต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  2 - 3  

ชนิดของธาตุ 
สมบัติของธาตุ 

น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า ผวิเป็นมันวาว เปราะ 

A  -  - 
B -  -  
C  - -  
D -  - - 

 
2.  ธาตุใดเป็นโลหะ 

ก.   A ข.   B 
ค.   C ง   D 
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3.   ธาตุใดเป็นก่ึงโลหะ 
     ก.      A      ข.   B 
     ค.      C ง.  D 
4.  การใชป้ระโยชน์จากธาตุในขอ้ใดถูกตอ้ง 

    ก.  ทองแดง  -  ท าถ่านไฟฉาย               ข.  สงักะสี  -  แบตเตอร่ี 

     ค.  คาร์บอน  -  ท าไส้ดินสอด า            ง.    อะลูมิเนียม  -  เคลือบผวิโลหะกนัสนิม 

5.  พิจารณาตารางแสดงคุณสมบติัของสาร 4 ชนิด ต่อไปน้ี 

สาร A สาร B สาร C สาร D 
ของแขง็ เหนียว ของแขง็ เปราะ ของแขง็ เปราะ ก๊าซ 

มีสี มีสี มีสี ไม่มีสี 
น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า น าไฟฟ้า 

ละลายน ้าไม่ได ้ ละลายน ้าได ้ ละลายน ้าไม่ได ้ ละลายน ้าได ้
สลายเป็นสารใหม่ไม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ไม่ได ้ สลายเป็นสารใหม่ได ้

จากขอ้มูล การลงขอ้สรุปในขอ้ใดถูกต้องทีสุ่ด  

ก. สาร A และสาร B เป็นสารประกอบ ข. สาร A และสาร C เป็นธาตุ 
ค. สาร B และสาร C เป็นอโลหะ ง สาร C และสาร D เป็นโลหะ 

 
6. ขอ้ใดเป็นสมบติัของธาตุโลหะ  

ก. น าไฟฟ้าได ้เหนียว มีจุดหลอมเหลวต ่า ข. ไม่น าไฟฟ้าได ้เปราะ  มีจุดหลอมเหลวต ่า 
ค. น าไฟฟ้าได ้เหนียว มีจุดหลอมเหลวสูง ง. ไม่น าไฟฟ้าได ้เปราะ  มีจุดหลอมเหลวสูง 

 
7. ธาตุโลหะชนิดใดท่ีมีสถานะเป็นของแขง็และแก๊สตามล าดบั  

ก. ไอโอดีน , โบรมีน ข. ฟูลออรีน,คลอรีน 
ค. ไอโอดีน , ฟลูออรีน ง. โบรมีน , คลอรีน 
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จงพิจารณาข้อมลูต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถามข้อ  
            1.  ธาตุ W แผรั่งสีแอลฟาเพื่อลดพลงังานส่วนเกินในนิวเคลียส 
 2.  ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกบัธาตุ Y เกิดเป็นสารประกอบ Z คายพลงังานความร้อน 
            3.  ธาตุ M ใหรั้งสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดพลงังานส่วนเกินในนิวเคลียส 
            4.  ธาตุ A รวมกบัธาตุ B เกิดเป็นสารละลาย AB คายพลงังานความร้อน 
8.  ขอ้ใดเป็นธาตุกมัมนัตรังสี  

ก. 1 และ 2 ข. 3 และ 4 
ค. 2 และ 4 ง. 1 และ 3 

 
9. การก าจดักากกมัมนัตรังสีท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ควรใชว้ธีิใด  

ก. การฝังไวใ้ตดิ้น ข. การใส่ถงัแลว้ทิ้งไวบ้นพื้นมหาสมุทร 
ค. การฝังไวใ้นชั้นหิน ง. การน าไปทิ้งไวบ้นดวงจนัทร์ 

 
10.  ธาตุกมัมนัตภาพรังสี น ามาใชป้ระโยชน์อยา่งมากมายยกเวน้ขอ้ใด 
       ก. รักษาโรคมะเร็ง                                         ข. ใชใ้นการถนอมอาหาร 
       ค. ก าจดัวชัพืช                                              ง.  การหาอายวุตัถุโบราณ 
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ชุดการสอนที ่4 เร่ือง  ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ   ธาตุกึง่โลหะ   และธาตุกมัมนัตรังสี 
   สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน           รหัสวชิา ว 22101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2               ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่4            
       สาระที ่ 3 เร่ือง สารและสมบัติของสาร                       ผู้สอน  นายพงษ์ศักดิ์  ขอจงดี 

 

 
 
 
 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
 

 

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