
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ๑ 

รหัสวิชา ว ๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ชั9นมัธยมศึกษาปีที@ ๔  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนที@    ๑   

หน่วยการเรียนรู้ที@ ๑  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามหมู่       

แผนการจัดการเรียนรู้ที@ ๑ เรื@อง ตารางธาตุ และการอ่านชื@อสารประกอบ  เวลา ๓ คาบ 

อาจารย์ผู้สอน    นางชลธชิา  เก็นซ์           

        

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบตัิของสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและแรงยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึOนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานัOนๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิAงแวดลอ้ม  มี

ความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

ตัวชี9วัด 

 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาต ุ 
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพนัธ์ระหว่างอิเล็กตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบตัขิองธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตัOงคาํถามทีAอยู่บนพืOนฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเดน็ทีAเกิดขึOนในขณะนัOน ทีAสามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุม

และเชืAอถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานทีAมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิAงทีAจะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพืAอนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทีAตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัทีAมีผลต่อปัจจยัอืAน 

ปัจจยัทีAควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครัO งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพืAอให้ไดผ้ลทีAมีความเชืAอมัAนอย่างเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทีAใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่าง

ถูกตอ้งทัOงทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทัOง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขทีAมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีทีAเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระสําคญั เพืAอตรวจสอบกบัสมมติฐานทีAตัOงไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเชืAอถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคลืAอนของการวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ นาํผลของการสํารวจตรวจสอบทีAได ้ทัOงวิธีการและองคค์วามรู้ทีAไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ 

นาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความสําคญัในการทีAจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ทีAนาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพืAอเติม เพืAอหาหลกัฐานอา้งอิงทีAเชืAอถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลีAยนแปลงได ้  เมืAอมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิAมเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึAงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนั

จะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกีAยวกบัแนวคดิ กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือชิOนงานให้ผูอื้Aนเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 

อธิบาย การจดัเรียงธาตุในตารางธาตุและทาํนายแนวโน้มของสมบตัิของธาตุในตารางธาตุ  พร้อมทัOงสามารถ

อ่านชืAอธาตุและสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 



ความหมายและ 

ทีAมาของตารางธาตุ 

สาระสําคัญ 

 ผังความคิด เรื@อง ตารางธาตุ และการอ่านชื@อสารประกอบ 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

            คุณสมบัติของธาตุ 

        ในตารางธาตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางธาตุ 

โลหะ กึ@งโลหะ อโลหะ 

สารประกอบ 

(การอ่านชื@อสารประกอบ) 



สาระการเรียนรู้  

 1. ลักษณะของตารางธาตุ มีการจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ ดงันี9 

1.1 ถา้เรียงตามแนวดิAงเรียกว่า หมู่ ธาตุในตารางธาตุจะแบ่งธาตุออกเป็น 3 ส่วน 

- ส่วนทีAหนึAงเป็นหมู่ธาตุสามญัมี 8 หมู่ ในส่วนนีO มีทัOงธาตุทีAเป็นโลหะและอโลหะ 

- ส่วนทีAสองเป็นหมู่ธาตุแทรนสิชัAนมี 8 หมู่เช่นกนัและธาตุทัOงหมดเป็นโลหะ โดยโลหะเหล่านีOจะมี

สมบตัิพิเศษตา่งไปจากโลหะในส่วนทีAหนึAง 

- ส่วนทีAสามเป็นหมู่ธาตุกมัมนัตรังสี ธาตุทัOงหมดเป็นโลหะซึAงมีสมบตัิพิเศษ คือ แผ่กมัมนัตรังสีได ้

1.2 ถา้เรียงตามแนวนอนเรียกว่า คาบ ซึAงปัจจุบนัมีทัOงหมด 7 คาบ 

       ตารางธาตุ 
 

 
 

หลักการเขียนสัญลักษณ์แทนชื@อธาตุ มีดงันี9 

1. ใชอ้กัษรตวัแรกของชืAอธาตุในภาษาองักฤษมาเขียนดว้ยอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ ่

2. ถา้ในกรณีอกัษรตวัแรกซํOากนั ก็เพิAมอกัษรตวัถดัไปตวัใดตวัหนึAงเขียนดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก 

3. ถา้ธาตุนัOนมีรากศพัทที์Aมาจากภาษาละตนิ ก็ให้นาํอกัษรตวัแรกของชืAอในภาษาละตินมาเขียนเป็น

สัญลกัษณ์เช่นเดยีวกนั 

2. ชื@อธาตุในหมู่ธรรมดา 8 หมู่ 

หมู่ที@ 1  ชื@อหมู่โลหะแอลคาไล หมู่ที@ 2  ชื@อหมู่โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท 

Li Lithium ลิเทียม Be Beryllium เบริลเลียม 

Na Sodium โซเดียม (Natrium) Mg Magnesium แมกนีเซียม 

K Potassium โพแทสเซียม (Kalium) Ca Calcium แคลเซียม 

Rb Rubidium รูบิเดียม Sr Strontium สทรอนเทียม 

Cs Cesium ซีเซียม Ba Barium แบเรียม 



Fr Francium แฟรนเซียม Ra Radium เรเดียม 

หมู่ที@ 3  หมู่ที@ 4 

B Boron โบรอน C Carbon คาร์บอน 

Al Aluminium อะลูมิเนียม Si Silicon ซิลิกอน 

Ga Gallium แกลเลียม Ge Germanium   เจอร์เมเนียม 

In Indium อินเดียม Sn Tin ทิน (ดีบุก) (Stannum) 

Tl Thallium แทลเลียม Pb Lead เลด (ตะกัAว) (Plumbum) 

หมู่ที@ 5    หมู่ที@ 6 

N Nitrogen ไนโตรเจน O Oxygen ออกซิเจน 

P Phosphorus ฟอสฟอรัส S Sulfur ซัลเฟอร์ (กาํมะถนั) 

As Arsenic อาร์เซนิก (สารหนู) Se Selenium ซีลีเนียม 

Sb Antimony แอนติมอนี (พลวง) (Stibium) Te Tellurium เทลลูเรียม 

Bi Bismuth บิสมทั Po Polonium พอโลเนียม 

หมู่ที@ 7  หมู่ที@ 8 

H Hydrogen ไฮโดรเจน He Helium ฮีเลียม 

F Fluorine ฟลูออรีน Ne Neon นีออน 

Cl Chlorine คลอรีน Ar Argon อาร์กอน 

Br Bromine โบรมีน Kr Krypton คริปตอน 

I Iodine ไอโอดีน Xe Xenon ซีนอน 

At Astatine แอสทาทีน Rn Radon เรดอน 

3. ธาตุแทรนสิชันที@ควรรู้จัก 

Cr Chromium โครเมียม Mn Manganese แมงกานีส 

Fe Iron ไอรอน (เหล็ก) (Ferrum) Co Cobalt โคบอลต ์

Ni Nickel นิกเกิล Cu Copper คอปเปอร์ (ทองแดง) (Cupru) 

Zn Zinc ซิงค ์(สังกะสี) Ag Silver ซิลเวอร์ (เงิน) (Argentum) 

Cd Cadmium แคดเมียม Au Gold โกลด (ทอง) (Aurum) 

W Tungsten ทงัสเตน (Wolfram) Hg Mercury เมอร์คิวรี (ปรอท)

(Hydragyrum) 

การอ่านชื@อธาตุตามแบบองค์การนานาชาติทางเคมี  (International Union of Pure and Appiled 

Chemistry, IUPAC) 

เนืAองจากปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์ไดท้าํการศึกษาทดลองจนคน้พบธาตุเพิAมขึOนอีกหลายธาตุ แต่ยงัไม่มี

การกาํหนดสัญลกัษณ์ทีAแน่นอน บางครัOงธาตุชนิดเดียวกนัถูกคน้พบโดยนกัวิทยาศาสตร์หลายคน จึงทาํให้มีชืAอ



เรียกแตกต่างกนัไป องคก์ารนานาชาติทางเคมี (International Union of Pure and Appiled Chemistry, IUPAC) 

จึงไดต้กลงให้เรียกชืAอธาตุทีAมีเลขอะตอมตัOงแต่ 100 ขึOนไปตามระบบตวัเลขเป็นภาษาละติน และลงทา้ยเสียงของ

ชืAอธาตุเป็น–ium เป็นชืAอเรียกธาตุทีAยงัไม่มีชืAอทีAยอมรับเป็นสากล โดยหลกัการเรียกชืAอมีดงันีO 

1. ระบุเลขอะตอมของธาตุเป็นภาษาละติน โดยอ่านเลขในแตล่ะหลกัดว้ยภาษาละติน ส่วนหลกัสุดทา้ย

ให้ลงดว้ยเสียง–ium 

2. จาํนวนนบัในภาษาละตินมีดงันีO 

  0      1      2     3          4           5          6         7          8           9 

               nil    un    bi    tri     quad    pent     hex     sept      oct       enn 

               นิล   อนู   ไบ   ไตร   ควอด   เพนต์   เฮกซ์   เซปต์   ออกต์   เอนน์ 

3. ถา้อกัษรตวัทา้ยเป็น I เมืAอลงทา้ยดว้ย –ium ให้ตดั i ออก 1 ตวั เช่น bi+ium = bium 

4. ถา้อกัษรตวัทา้ยซํOากบัตวัขึOนตน้ทีAจะต่อเชืAอกนัให้ตดัออก 1 ตวั เช่น enn+nil=ennil 

5. สําหรับการเขียนสัญลกัษณืของธาตุ ให้ใชอ้กัษรตวัแรกของจาํนวนนบัแต่ละตวัมาเขียนเรียงกนั เช่น

ธาตุมี 110 มีสัญลกัษณ์เป็น Uun 

ตัวอย่าง ธาตุทีA 106 เรียกว่า อูนนิลเฮกเซียม Unnilhexium , Unh 

 ธาตุทีA 102 เรียกว่า อูนนิลเบียม Unnilbium , Unb 

 ธาตุทีA 190 เรียกว่า อูนเอ็นนิลเบียม Unennilbium , Uen 

4. การเขียนสูตรสารประกอบประเภทสองธาตุ 

การเขียนสูตรสารประกอบสองธาตุเวลาเขียนให้ธาตุทีAเป็นโลหะนาํหนา้ทีAเป็นอโลหะ  ถา้กรณีทีAเป็น

อโลหะทัOงคู่ให้เขียนธาตุทีAอยู่ทางซ้ายของตารางธาตุตามดว้ยธาตุทีAอยู่ทางขวา(ในคาบ)แต่ถา้ในหมู่เดียวกนัธาตุทีA

อยู่ขา้งล่างจะนาํหนา้ธาตุทีAอยู่ขา้งบน  เนืAองจากธาตุแต่ละตวัในตารางธาตุจะมีเลขออกซิเดชนัเฉพาะตวั  ในทีAนีO

จะขอเปรียบเลขออกซิเดชนัเหมือนกบัแขน  ดงันัOนธาตุทุกตวัในตารางธาตุจึงมีแขน  เวลาจะเขา้คูก่นัเป็น

สารประกอบธาตุทัOงสองจะจบัแขนกนัพอด ี

ธาตุทีAอยู่ในหมู่เดียวกนัจะมีแขนเท่ากนัดงันีO 

  ธาตุหมู่ทีA   1      2      3      4      5      6      7      

  จาํนวนแขน (เลขออกซิเดชนั) 1 2 3 4 5 2 3 

1 2 

Na   +   O   =   Na2O 

   Na อยู่หมู่ทีA  1 มี 1 แขน จะตอ้งใชส้องอะตอมจึงจะจบัแขนพอดีกบั O ซึAงมี 2 แขน 

5. การเขียนสูตรสารประกอบโลหะกับหมู่ธาตุที@ประกอบด้วยธาตุตั9งแต่สองชนดิขึ9นไป 

การเขียนสูตรลกัษณะนีOหมู่ธาตุทาํหนา้ทีAเปรียบเสมือนหนึAงธาตุอโลหะอะตอมเดียว  โดยหมู่ธาตุ

ดงักล่าวจะแสดงจาํนวนแขนในรูปเลขประจุลบ เช่น NO3
-   CO3

2-   SO4
2-   PO4

3- 

 



 2 1      

Mg   +   NO3   =   Mg(NO3)2 

       Mg อยู่หมู่ทีA  2  มี 2 แขน จะตอ้งใชส้องอะตอมจึงจะจบัแขนพอดีกบั NO3 ซึAงมี 1 แขนจาํนวน 2 หมู่ 

ตัวอย่าง  หมู่ธาตุ     NO3
-   ไนเตรด         OH-   ไฮดรอกไซด์      C LO3

-    คลอเรต 

                               CO3
2-   คาร์บอเนต       SO4

2-    ซัลเฟต         PO4
3-   ฟอสเฟต        CN-   ไซยาไนด ์

6. การอ่านชื@อสารประกอบที@ประกอบด้วยธาตุสองธาตุ 

6.1 สารประกอบระหว่างโลหะกบัอโลหะ เรียกชืAอธาตุตามดว้ยชืAอธาตุอโลหะทีAเปลีAยนเสียงพยางคเ์ป็น

ไอด์ แต่ในบางธาตุไม่ไดเ้ปลีAยนเสียงทา้ยพยางคอ์ย่างเดียว แต่อาจมีการตดัหรือเติมพยางคท์า้ยก่อนทีAจะเปลีAยน  

เช่น ไฮโดรเจน เป็น ไฮโดรด ์

 ไนโตรเจน  เป็น     ไนไตรด ์

 ออกซิเจน      เป็น      ออกไซด ์

ตัวอย่าง การอ่านชืAอสารประกอบโลหะกบัอโลหะ 

     NaCl    โซเดียมคลอไรด์            CaBr2    แคลเซียมโบรไมด์        Al2O
3    อะลูมิเนียมออกไซด ์

6.2 สารประกอบระหว่างอโลหะกบัอโลหะ เรียกชืAอโดยระบุจาํนวนอะตอมของอโลหะตวัแรกพร้อม

อ่านชืAอเต็ม (ยกเวน้ธาตุตวัแรกมีเพียง 1 อะตอม ไม่ตอ้งระบุจาํนวน) ตามดว้ยจาํนวนอโลหะตวัทีAสองพร้อมทัOง

อ่านชืAอ โดยเปลีAยนเสียงทา้ยพยางคเ์ป็นไอด ์

จาํนวน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อ่านออกเสียง มอนอ ได ไตร เตตระ เพนตะ เฮกซะ เฮปทะ ออกตะ โนนะ เดคะ 

ตัวอย่าง การอ่านชืAอสารประกอบอโลหะกบัอโลหะ 

                                          CO    คาร์บอนมอนอกไซด์                CO2   คาร์บอนไดออกไซด ์

     N2O  ไดไนโตรเจนออกไซด์             N2O4   ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด ์

6.3 สารประกอบทีAโลหะมีเลขออกซิเดชนัหลายค่า (มีแขนหลายค่า) เวลาอ่านชืAอสารประกอบให้อ่านชืAอ

โลหะพร้อมทัOงระบุจาํนวนเลขออกซิเดชนั (จาํนวนแขน) เป็น (I) one   (II) two    (III) three   (IV) four  (V)five   

(VI)six    (VII)seven………..ซึAงโลหะดงักล่าวส่วนใหญจ่ะเป็นโลหะทรานสิชนั 

ตัวอย่าง การอ่านชืAอสารประกอบโลหะทีAมีเลขออกซิเดชนัหลายค่า(มีแขนหลายค่า)กบัอโลหะ 

             1  2   (จาํนวนแขน)                      2  2 (จาํนวนแขน) 

                                                Cu2O   คอปเปอร์(I) ออกไซด์       CuO คอปเปอร์(II) ออกไซด์     

7. การอ่านชื@อสารประกอบที@มีองค์ประกอบมากกว่าสองธาตุขึ9นไป 

อ่านชืAอสารประกอบทีAมีองคป์ระกอบมากกว่าสองธาตุขึOน  ซึAงส่วนใหญ่เกิดจากอะตอมของโลหะไป

เกิดปฏิกิริยากบัหมู่ธาตุดงัทีAไดก้ล่าวมาแลว้  ดงันีO 

                          NO3
-   ไนเตรด         OH-   ไฮดรอกไซด์      C LO3

-    คลอเรต 

                         CO3
2-   คาร์บอเนต       SO4

2-    ซัลเฟต         PO4
3-   ฟอสเฟต        CN-   ไซยาไนด ์



ตัวอย่าง การอ่านชืAอสารประกอบ                     Mg(NO3)2      อ่านว่า    แมกนีเซียมไนเตรต 

                                                                         FeSO4            อ่านว่า    ไอร์ออน(II)ซัลเฟต 

ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนเขียนสัญลกัษณ์แทนชืAอธาตไุด ้
๒. นกัเรียนอ่านชืAอสารประกอบได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายแบบจาํลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสัมพนัธ์ของ

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาต ุ

๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเล็กตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสืAอสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 

ขัOนตอน (Group Investigation Instructional Model) 

ขั9นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 

1. ครูกล่าวทกัทายนกัเรียน เมืAอพบกนัเป็นครัO งแรก จากนัOนให้นกัเรียนดูตารางธาตุ (จากสืAอ power  

point) ซึAงในตารางธาตุประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ธาตุ เลขอะตอม จากนัOนครูถามคาํถามนกัเรียนว่านกัเรียนรู้

หรือไม่ว่าตารางธาตุมีทีAมาอย่างไร และตารางธาตุสร้างขึOนมาเพืAออะไร 

2. ครูให้นกัเรียนชมวีดีทศัน์การทาํการทดลอง เรืAองการแยกสาร จากนัOนให้นกัเรียนวิเคราะห์ว่าสารแต่

ละชนิดสามารถแยกไดโ้ดยวิธีใด เพราะเหตุใด 

ขั9นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

ครูแจกตารางธาตุ เพืAอให้นกัเรียนศึกษา และให้นกัเรียนศึกษาไดจ้ากใบความรู้เรืAองตารางธาต ุ

ขั9นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 



1. ให้นกัเรียนท่องธาตุในตารางธาตุธรรมดาทัOง 8 หมู่ จากนัOนจาํแนกพร้อมอธิบายคุณสมบตัิของธาตุใน

แต่ละหมู่ว่าหมู่ใดเป็นโลหะ กึAงโลหะ อโลหะ 

ขั9นขยายความรู้ (Expansion Phase) 

1. ครูอธิบายเรืAองตารางธาตุ ประกอบสืAอ power point โดยมีหัวขอ้ดงันีO  

 - ความหมายของตารางธาต ุ

 - สมบตัิของธาตุแต่ละชนิดในตารางธาต ุ

 - การอ่านชืAอสารประกอบ 

ขั9นประเมินผล (Evaluation Phase) 

ครูให้นกัเรียนทาํใบกิจกรรม เรืAองการอ่านชืAอธาตุ ใครทีAทาํถูกทุกขอ้ครูจะมีคะแนนโบนสัให้ 

สื@อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ทีA ๑ เรืAอง ตารางธาตุ และการอ่านชืAอสารประกอบ 

๒. แบบฝึกหัดทีA ๑ เรืAอง ตารางธาตุ และการอ่านชืAอสารประกอบ 

๓. หนงัสือเรียน คู่มือการเรียนเคมีชัOน  ม.๔ อาจารยช์ลธิชา  เก็นซ์ 

๔. http://www.dayah.com/periodic/?lang=th 

 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื@องมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 

๑. สาระสําคัญ 

สัญลกัษณข์องธาต ุ

๑. ใบความรู้ทีA ๑ เรืAอง การ

อ่านชืAอธาตุและ

สารประกอบ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 

๒. คาํถาม 

๓. ใบงานทีA ๑ 

 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 

๗๐% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

ใบงานทีA ๑ เรืAอง เรืAอง การ

อ่านชืAอธาตุและ

สารประกอบ 

ใบงานทีA ๑ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลกัษณะที@พึง

ประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่รู ้
๒. มุ่งมัAนในการทาํงาน 

 

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัOงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัOงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 

ขึOนไป 

 

 บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้      



ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาและอปุสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

บันทกึการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เก็นซ์) 

 

 

 

 

 

 

 


