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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2        เร่ือง สัญลักษณ์ของธาตุ สัญลกัษณ์นิวเคลียร์ เลขมวล เลขอะตอม 
ภาคเรียนท่ี  1/ 2561        เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5         
 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
อนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
   2. จุดหมายหลกัสูตร  

2.1 เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2 นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั  

สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
3. คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอยา่งมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 
  3.2  นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  รวมทั้งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  และตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
  5.1 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม  และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
  5.2 วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม  ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอนในระดบั 

พลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา                                   
  5.3 อธิบายการจดัเรียงธาตุและท านายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ                         
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     6.1 ด้านความรู้  (K) 
  1.  อธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
  2. อธิบายโครงสร้างอะตอม  ชนิด  และจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
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  1. อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์   
 2. เปรียบเทียบแรงยดึเหน่ียวระหว่างอิเลก็ตรอนกบันิวเคลียสในอะตอม  กบัแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดข้ึนจาก 

สถานการณ์จ าลอง 
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้  มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 

 
ธาตุและสารประกอบ 
ธาตุ ( element ) คือ สารบริสุทธ์ิท่ีประกอบอะตอมเดียวกนัเพียงชนิดเดียว ไม่อาจแบ่งแยกหรือ

เปล่ียนแปลงให้เป็นสสารอ่ืนไดด้ว้ยวิธีทางเคมีทัว่ไป 
อนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดของธาตุเรียกว่า อะตอม ซ่ึงประกอบด้วยอิเล็กตรอนวิ่งวนรอบนิวเคลียสและใน

นิวเคลียสประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอน ธาตุท่ีคน้พบมีทั้งท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติและท่ีสงัเคราะห์ข้ึน 
สารประกอบ ( compound ) คือ สารบริสุทธ์ิท่ีมีองค์ประกอบของธาตุมากว่า 1 ชนิดข้ึนไปมา

รวมกนัด้วยแรงยึดเหน่ียวทางเคมีโดยมีอตัราส่วนองค์ประกอบท่ีคงท่ีแน่นอน เกิดสารใหม่ท่ีมีสมบัติ
เปล่ียนไป สารประกอบทุกชนิดสามารถเขียนสูตรเคมีได้ เช่น โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) แคลเซียมออกไซด ์
(CaO) มีเทน (CH4) 

เปรียบเทียบสมบัติของธาตุ และสารประกอบ 

ธาตุ  สารประกอบ  

1. ประกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียว  1. ประกอบดว้ยอะตอมตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป  
2. แยกออกโดยวิธีเคมีไม่ได ้ 2. แยกออกโดยวิธีทางเคมีได ้
3. อาจแยกออกโดยวิธีนิวเคลียร์  3. แยกง่ายกว่าธาตุ 
4. เขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์  4. เขียนแทนดว้ยสูตร  

 

1. สัญลกัษณ์และการเรียกช่ือธาตุ 

เลขมวล 

เลขอะตอม 
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 ในปี พ.ศ. 2346 จอห์น ดอลดัน (John Dalton) นักเคมีชาวอังกฤษเป็นคนแรกท่ีเสนอให้ใช้
สญัลกัษณ์ของธาตุแทนช่ือธาตุโดยใช้รูปภาพ ซ่ึงสัญลักษณ์ของธาตุและสารประกอบท่ี จอห์น ดอลตนัใช ้
ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์และการเรียกช่ือธาตุ 

ออกซิเจน      ไฮโดรเจน   

ไนโตรเจน      คาร์บอน   

ก ามะถนั       ฟอสฟอรัส   

น ้า     แอมโนเนีย  

คาร์บอนมอนอกไซด์    คาร์บอนไดออกไซด์  

โพแทสเซียม     อะลูมิเนียม  
ต่อมาเม่ือนกัวิทยาศาสตร์พบธาตุมากข้ึนการใชส้ญักัษณ์ดงักล่าวจึงไม่สะดวก  จดจ าได้ยาก  นกัวิทยาศาสตร์ 
ท่าหน่ึงช่ือ โจนส์  จาคอบ  เบอร์ซีเรียส (Jons Jacob Berzelius) ได้เสนอให้ใช้อกัษรเป็นสัญลกัษณ์แทน
ช่ือธาตุโดยมีหลกัการเขียนสญัลกัษณ์ของธาตุดงัน้ี 

1. ถา้ธาตุใดมีช่ือทั้งภาษาองักฤษ  และภาษาละติน  ให้ใชอ้กัษรตวัแรกของช่ือธาตุท่ีเป็นภาษาละติน 

2. ถา้ธาตุใดมีเฉพาะช่ือภาษาองักฤษให้ใชอ้กัษรตวัแรกของช่ือธาตุท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

3. ถา้อกัษรตวัแรกซ ้ ากนั  ให้ใชอ้กัษรตวัถดัไปควบไปดว้ย 

4. อกัษรตวัแรกของช่ือธาตุให้เขียนเป็นตวัพิมพใ์หญ่  ส่วนอกัษรตวัถดัไปถา้มีให้เขียนดว้ยตวัพมิพเ์ลก็  

ดงัตวัอยา่งตารางต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 2 แสดงสญัลกัษณ์ของธาตุบางชนิด 
ช่ือภาษาไทย  ช่ือภาษาอังกฤษ  ช่ือภาษาละติน  สัญลักษณ์ 
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ไฮโดรเจน  
ฮีเลียม 
คาร์บอน 
ไนโตรเจน  
ออกซิเจน  
อะลมิูเนียม 
ฟอสฟอรัส 
ก ามะถนั 
แคลเซียม 
โครเมียม 
เหล็ก  
ทองแดง 
สงักะส ี
เงิน 
ดีบุก 
ทองค า 
ปรอท 
ตะกัว่  
พลวง 
โซเดียม 
โพแทสเซียม 
ทงัสเตน 

Hydrogen 
Helium 
Carbon 
Nitrogen 
Oxygen 
Aluminium  
Phsphorus  
Sulphur  
Calcium 
Chromium 
Iron  
Copper 
Zinc  
Silver 
Tin 
Gold 
Mercury 
Lead  
Antimony 
Sodium 
Potassium 
Tungsten 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Ferrum  
Cuprum 
- 
Argentum  
Stannum  
Aurum 
Hydragyrum  
Plumbum  
Stibium 
Natrium (เยอรมนั) 
Kalium  (เยอรมนั) 
Wolfram(เยอรมนั) 

H 
He 
C 
N 
O 
Al 
P 
S 

Ca 
Cr 
Fe 
Cu 
Zn 
Ag 
Sn 
Au 
Hg 
Pb  
Sb 
Na 
K 
W 

การเรียกช่ือธาตุ มีการเรียกช่ือหลายแบบ ได้แก่ 
1.   ตามสมบติั เช่น Iodes แปล ว่าคลา้ยสีม่วง  เพราะไอของไอโอดีนมีสีม่วง 

2.  ตามแหล่งคน้พบ เยอร์มาเนียมพบท่ีเยอรมนั 

3.  ตามช่ือบุคคลส าคญั  เช่น  ไอสโตเนียม  ตามช่ือไอสไตน์ 

อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
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  ทุกอะตอมประกอบดว้ยอนุภาคท่ีส าคญัคือ  โปรตอน  นิวตรอนและอิเล็กตรอน  โดยมีโปรตอนกบันิวตรอนอยูภ่ายใน
นิวเคลียส  นิวเคลียสน้ีจะครอบครองเน้ือท่ีภายในอะตอมเพียงเลก็นอ้ย  และมีอิเลก็ตรอนวิ่งรอบๆนิวเคลียสดว้ยความเร็ว
สูง  คลา้ยกบัมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยูโ่ดยรอบ 

ตาราง 1.1  อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
 

อนุภาค สญัลกัษณ์ มวล (กรัม) ประจุไฟฟ้า 
(คูลอมบ)์ 

ชนิดของ
ประจุ 

โปรตอน  
นิวตรอน  
อิเลก็ตรอน  

p 
n 
e 

1.672 x 10-24 
1.674 x 10-24 
9.109 x 10-28 

1.602 x 10-19 
0 

1.602 x 10-19 

+1 
0 
-1 

โปรตอน  (p+) มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเลก็ตรอน (เกือบ 2,000 เท่า) 
นิวตรอน  (n)   มีประจุเป็นศูนย ์และมีมวลมากพอๆกบัโปรตอน 
หมายเหตุ  อนุภาคนิวตรอน คน้พบโดย เจมส์ แซควิก (James Chadwick) นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ(พ.ศ.2475) 

       เลขอะตอม  เลขมวลและสัญลกัษณ์นิวเคลยีร์  
   
  อะตอมประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอนรวมกนัเป็นนิวเคลียสของอะตอม  โดยมีอิเลก็ตรอนซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั
จ านวนโปรตอนเคล่ือนท่ีอยูร่อบนิวเคลียส  อะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีจ านวนโปรตอนเฉพาะตวัไม่ซ ้ ากบัธาตุอ่ืนๆ  ตวัเลข
แสดงจ านวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า เลขอะตอม (atomic number, Z) 
   เน่ืองจากมวลอะตอมส่วนใหญ่เป็นมวลของนิวเคลียสท่ีประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอน  จึงเรียกผลบวกของจ านวน
โปรตอนกบันิวตรอนเรียกว่า เลขมวล (mass number, A) 
 

A = Z + n โดยท่ี n เป็นจ านวนนิวตรอน 

(เลขเชิงมวลจะเป็นจ านวนเต็มและมีค่าใกลเ้คียงกบัมวลของอะตอม)    
เช่น   คาร์บอนมีจ านวนโปรตอน 6 จึงมีเลขอะตอมเท่ากบั 6 และมีจ านวนนิวตรอน 6 และ 7   ดงันั้นคาร์บอนจะมีเลขมวล
เป็น 12 และ 13 ตามล าดบั 
  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจ านวนโปรตอนและอิเลก็ตรอนเท่ากนั  แต่จ านวนนิวตรอนอาจมี
ไดห้ลายค่า  ท าให้อะตอมของธาตุเดียวกนัมีมวลต่างกนั                                                 

เฟรเดอริก  ซอดดี  (Freaderic Soddy ) นกัเคมีชาวองักฤษเรียกอะตอมของธาตุเดียวกนัท่ีมีเลขมวลต่างกนัว่า  
ไอโซโทป  ธาตุชนิดหน่ึงอาจมีหลายไอโซโทป  บางไอโซโทปอาจมีอยูใ่นธรรมชาติ  หรือไดจ้ากการสงัเคราะห์  เช่น  
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ไฮโดรเจน  มีได ้3 ไอโซโทป    มีเลขมวล 1, 2  และ 3  มีช่ือเฉพาะว่า  โปรเทียม  ดิวทีเรียม  และทริเทียม  ตามล าดบั 
  สญัลกัษณ์ของธาตุท่ีเขียนโดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม  เรียกว่า  สญัลกัษณ์นิวเคลียร์  
มีวิธีการเขียนเป็นสากลดงัน้ี  

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

                     เขียน (A) = เลขมวล  ไวมุ้มบนดา้นซ้ายของสญัลกัษณ์ธาตุ 
                                                   เขียน (Z)  = เลขอะตอม  ไวมุ้มล่างดา้นซ้ายของสญัลกัษณ์ธาตุ 
                                                             X = สญัลกัษณ์ของธาตุ 
เช่น  ไฮโดรเจน  เขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ไดเ้ป็น  11H, 2

1H, 3
1H 

         คาร์บอน    มีเลขอะตอมเท่ากบั 6  มี 3 ไอโซโทป  ซ่ึงมีเลขมวล 12 และ 13 เขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ไดเ้ป็น   12
6C, 

13
6C, 14

6C  อาจเขียนยอ่โดยเขียนเฉพาะสญัลกัษณ์ของธาตุกบัเลขมวลกไ็ด ้ เช่น  ไอโซโทปของ H เขียนเป็น 1H, 2H, 3H     
ส่วนของ C  เขียนเป็น  12C, 13C, 14C   

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (10 นาที) 
1. ครูน าความรู้เดิมจากกิจกรรมท่ีผา่นมา ทบทวนนกัเรียน ให้เกิดการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ว่าธาตุและ

สารประกอบแตกต่างกนัอย่างไร ดงัน้ี 

เปรียบเทียบสมบัติของธาตุ และสารประกอบ 

ธาตุ  สารประกอบ  

1. ประกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียว  1. ประกอบดว้ยอะตอมตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป  
2. แยกออกโดยวิธีเคมีไม่ได ้ 2. แยกออกโดยวิธีทางเคมีได ้
3. อาจแยกออกโดยวิธีนิวเคลียร์  3. แยกง่ายกว่าธาตุ 
4. เขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์  4. เขียนแทนดว้ยสูตร  

2. ครูน าความรู้เดิมจากกิจกรรมท่ีผา่นมา ทบทวนนกัเรียน โดยการสนทนากบันกัเรียน  ดงัน้ี 

-  อะตอม  คืออะไร  (อนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดของธาตุและสารต่างๆท่ีไม่สามารถแบ่งแยกออกไปไดอี้กทางเคมี) 
 - ส่วนประกอบของอะตอมมีอะไรบา้ง  
(ประกอบดว้ย 2  ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นนิวเคลียส  ซ่ึงจะอยูต่รงกลางของอะตอม  ในนิวเคลียสจะประกอบดว้ย  

โปรตอนและนิวตรอนรวมกนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น  และมีอิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูงรอบนิวเคลียส)  

3. ครูใชค้ าถามดึงความสนใจดว้ยภาพ ดงัต่อไปน้ี 

ให้นกัเรียนตั้งประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาจากภาพการใชรู้ปภาพแทนสญัลกัษณ์ของธาตุของ จอห์น ดอลตนั 
ดงัน้ี 

- ธาตุเขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์และสารประกอบเขียนแทนดว้ยสูตร จึงท าให้มีผูคิ้ดคน้สญัลกัษณ์ และ
การเรียกช่ือธาตุ ในสมยัแรกท่ีพบธาตุ ยงัไม่รู้จกัธาตุมากนกั ต่อมา จอห์น ดอลตนั (John Dalton) 
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ไดเ้สนอให้ใชส้ญัลกัษณ์ของธาตุแทนช่ือธาตุโดยใชรู้ปภาพ ซ่ึงสญัลกัษณ์ของธาตุและสารประกอบ
ท่ี จอห์น ดอลตนัใช ้ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์และการเรียกช่ือธาตุ 

ออกซิเจน      ไฮโดรเจน   

ไนโตรเจน      คาร์บอน   

ก ามะถนั       ฟอสฟอรัส   

น ้า     แอมโนเนีย  

คาร์บอนมอนอกไซด์    คาร์บอนไดออกไซด์  

โพแทสเซียม     อะลูมิเนียม  
- ให้นกัเรียนช่วยกนัคิดว่า การก าหนดสัญลกัษณ์ธาตุข้ึนมาเพื่ออะไร 

* เพ่ือให้จดจ าธาตุท่ีถกูค้นพบ และมีอยู่อย่างมากมายได้ 

- การก าหนดสัญลกัษณ์ และการเรียกช่ือธาตุของจอห์น ดอลตนั (John Dalton) นั้น มีขอ้ดี และขอ้เสียอยา่งไร 
* ข้อดี คือ เป็นการริเร่ิมก าหนดสัญลกัษณ์ของธาตุ และการเรียกช่ือธาตุ ท าให้สามารถระบุธาตุ
ต่างๆได้ง่ายขึน้ ส่วนข้อเสีย คือ เม่ือมีการค้นพบธาตุมากขึน้ การก าหนดด้วยรูปภาพดังกล่าวท าให้
ยากต่อการจดจ า 

- การก าหนดสัญลกัษณ์และการเรียกช่ือธาตุของจอห์น ดอลตนั (John Dalton) นั้น สามารถบอกจ านวนของ
อนุภาคมูลฐานไดห้รือไม่ 
* ไม่ได้ ภายหลังจึงมีการคิดค้น ใส่เลขมวล และเลขอะตอมลงในสัญลักษณ์ของธาตุด้วย เรียกว่า 

สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ 

ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (30 นาที) 
1. ครูใชค้ าถามดึงความสนใจ เลือกนกัเรียนตอบค าถามแบบสุ่ม 

ให้นกัเรียนใชต้ารางต่อไปน้ีตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือภาษาไทย  ช่ือภาษาอังกฤษ  ช่ือภาษาละติน  สัญลักษณ์ 
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ไฮโดรเจน  
ฮีเลียม 
คาร์บอน 
ไนโตรเจน  
ออกซิเจน  
อะลมิูเนียม 
ฟอสฟอรัส 
ก ามะถนั 
แคลเซียม 
โครเมียม 
เหล็ก  
ทองแดง 
สงักะส ี
เงิน 
ดีบุก 
ทองค า 
ปรอท 
ตะกัว่  
พลวง 
โซเดียม 
โพแทสเซียม 
ทงัสเตน 

Hydrogen 
Helium 
Carbon 
Nitrogen 
Oxygen 
Aluminium  
Phsphorus  
Sulphur  
Calcium 
Chromium 
Iron  
Copper 
Zinc  
Silver 
Tin 
Gold 
Mercury 
Lead  
Antimony 
Sodium 
Potassium 
Tungsten 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Ferrum  
Cuprum 
- 
Argentum  
Stannum  
Aurum 
Hydragyrum  
Plumbum  
Stibium 
Natrium (เยอรมนั) 
Kalium  (เยอรมนั) 
Wolfram(เยอรมนั) 

H 
He 
C 
N 
O 
Al 
P 
S 

Ca 
Cr 
Fe 
Cu 
Zn 
Ag 
Sn 
Au 
Hg 
Pb  
Sb 
Na 
K 
W 

- จงบอกช่ือสญัลกัษณ์ธาตุต่อไปน้ี 

  1.แมกนีเซียม                2.ดีบุก                        3. Ferrum   
  4. Aluminium    5. Plumbum  

- จงบอกช่ือธาตุต่อไปน้ี 

  1.Hg   2. Cr 3.Sb  4.Ca   5.P  
2. ครูอธิบายโดยใชต้ารางแสดงสญัลกัษณ์ของธาตุบางชนิด และให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 2 
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3. ครูให้นกัเรียนสืบคน้หาค าตอบว่า สญัลกัษณ์นิวเคลียร์เป็นอย่างไรโดยใชส่ื้อ PowerPoint  และให้ครูและนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปราย  ประเด็นต่อไปน้ี 
   -  อนุภาคมูลฐานของอะตอมประกอบดว้ย  อะไรบา้ง (โปรตอน  นิวตรอนและอิเลก็ตรอน)   
   -  ต าแหน่งของอนุภาคแต่ละชนิดอยูท่ี่ใดในอะตอม  (โปรตอนและนิวตรอนจะรวมกนัอยูต่รงกลางของ
อะตอมภายในนิวเคลียส  และมีอิเลก็ตรอนวิ่งอยูร่อบๆนิวเคลียส) 

4. ครูวาดภาพส่วนประกอบของอะตอมให้นกัเรียนดูบนกระดาน   เพื่อให้นกัเรียนมองเห็นภาพไดอ้ยา่งชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน  แลว้ถามกบันกัเรียน ดงัน้ี 
   -  ในภาพท่ีครูวาดน้ีมีจ านวนโปรตอน  นิวตรอนและอิเลก็ตรอนเท่าไหร่ 
   -  โปรตอนใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ยอะไร  (p)  มีประจุไฟฟ้าเป็น  (+)   มีมวลเท่าไร  (1.673X10-24)
  -  นิวตรอนใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ยอะไร  (n)  มีประจุไฟฟ้าเป็น  (กลาง)  มีมวลเท่าไร (1.675X10-24) 

   -  อิเลก็ตรอนใชส้ญัลกัษณ์แทนดว้ยอะไร  (e-)  มีประจุไฟฟ้าเป็น  ( - )   มีมวลเท่าไร (9.109X10-28) 
  -  มวลส่วนใหญ่ของอะตอมว่าจากอะไร  (โปรตอนกบันิวตรอน) 
   -  นกัเรียนคิดว่าอะตอมท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจ านวนอนุภาคอะไรเท่ากนั  (โปรตอนกบัอิเลก็ตรอน) 
   -  ถา้อะตอมท่ีมีประจุเป็นบวกหรือเป็นไอออนบวก  แสดงว่ามีอนุภาคใดมากกว่า    
  (โปรตอนมากกว่าอิเลก็ตรอน) 
   -  ถา้อะตอมท่ีมีประจุเป็นลบหรือเป็นไอออนลบ แสดงว่ามีอนุภาคใดมากกว่า    
  (อิเลก็ตรอนมากกว่าโปรตอน) 

5. ครูถามนกัเรียนถึงความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ว่า  สญัลกัษณ์นิวเคลียร์คืออะไร     
 (เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมดว้ยเลขมวลและเลขอะตอม)  

6. ครูเขียนสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ให้นกัเรียนดูบนกระดาน  แลว้ถามนกัเรียนว่าท่ีครูช้ีน้ีคือแสดงถึงอะไร 
    

                เลขมวล                                                   สญัลกัษณ์ธาตุ 
                                เลขอะตอม 
        เรียกทั้งหมดในกรอบส่ีเหล่ียมว่า  “สัญลักษณ์นิวเคลยีร์” 
ครูอธิบาย  “เลขมวล  (A) คือ เลขท่ีแสดงจ านวนโปรตอน(p)กบันิวตรอน(n)  ส่วนเลขอะตอม(Z)  คือเลขท่ีแสดง
จ านวนโปรตอน (p)  ซ่ึงในอะตอมท่ีเป็นกลางจ านวนโปรตอนจะเท่ากบัอิเลก็ตรอน(e-)”  

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (40 นาที) 

ครูสรุปการเขียนสัญลกัษณ์ของธาตุ สญัลกัษณ์นิวเคลียร์ เลขมวล และเลขอะตอม เป็นการย  ้าความคิด และยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

1. ครูยกตวัอยา่งสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ให้นกัเรียนดู   
ตวัอยา่งท่ี  1  31

19K   
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แลว้ถามนกัเรียนว่า  จากสญัลกัษณ์นิวเคลียร์น้ีมีจ านวนโปรตอนเท่าไร  (19) จ านวนอิเลก็ตรอนเท่าไร  (19) และมี
จ านวนนิวตรอนเท่าไร  (20) 
ตวัอยา่งท่ี  2  23

11Na    

จากสญัลกัษณ์นิวเคลียร์น้ีมีจ านวนโปรตอนเท่าไร  (11) จ านวนอิเลก็ตรอนเท่าไร  (11) และมีจ านวนนิวตรอน
เท่าไร  (12) 
ตวัอยา่งท่ี  3  40

20Ca    
ตวัอยา่งท่ี  4   27

13Al                   ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัคิด  และสุ่มนกัเรียนออกมาเขียนค าตอบ 
ตวัอยา่งท่ี  5  24

12Mg   

ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 

1. ครูให้นกัเรียนไดส้งัเกตรูปและอธิบายเก่ียวกบัไอโซโทป 

 
2. ครูอธิบายความหมายของไอโซโทป ว่า  ไอโซโทป หมายถึง  ธาตุชนิดเดียวกนัท่ีมีเลขอะตอม

เท่ากนั  แต่มีเลขมวลต่างกนั  หรือธาตุชนิดเดียวกนัท่ีมีจ านวนโปรตอนเท่ากนั   แต่มีจ านวน
นิวตรอนต่างกนั  เช่น 1

1H (โปรเทียม) , 2
1H  (ดิวทีรียม) ,  3

1H  (ทริเทียม)  หรือ  12C  และ  13C  
เป็นตน้   

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 2 

9. ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง สญัลกัษณ์ของธาตุ สญัลกัษณ์นิวเคลียร์ เลขมวล และเลขอะตอม 

2. ใบกิจกรรมท่ี 2 

3. ใบความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

10. การวัดและประเมินผล 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารประเมิน 
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11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติ 

ของสาร. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
จินดา  แตม้บรรจง. เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฐานบณัฑิต. 2537. 
พงศธร  นนัทธเนศ  และ  สุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ.  สารและสมบัติของสารม.4-ม.6.  กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน.์ 
ศรีลกัษณ์  ผลวฒันะ  และประดบั  นาคแกว้.  เคมีพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 . กรุงเทพฯ : แม็ค, 2551. 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. ให้นกัเรียนบอกความหมายและยกตวัอยา่ง
สญัลกัษณ์ของธาตุ สญัลกัษณ์นิวเคลียร์ 
เลขมวล และเลขอะตอม 

ใบกิจกรรมท่ี 2 นกัเรียนตอบค าถาม
ไดถู้กตอ้งมากกว่า 
50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. ค านวณเลขมวล และเลขอะตอมจาก
อนุภาคมูลฐานท่ีก าหนดให้ได ้
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 


