
1 
 

แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7          เร่ือง ธาตุกึ่งโลหะและธาตุแทรนซิชัน 

ภาคเรียนท่ี  1/ 2561       เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101          

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5        

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค 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. บอกแหล่งสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัธาตุแทรนซิชนัและสารประกอบของธาตุแทรนซิชนัได้ 
2. อธิบายสมบติับางประการของธาตุและสารประกอบแทรนซิชนัของธาตุได ้
3.  เปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะกบัธาตุก่ึงโลหะ 
4. บอกประโยชนข์องธาตุก่ึงโลหะได ้

     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
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  1. เปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะกบัธาตุก่ึงโลหะได้ 
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 
 
 
 
 
 
 
 
ธาตุกึ่งโลหะ  (Semi-metal Element) 
  ธาตุก่ึงโลหะเป็นธาตุท่ีมีสมบติัอยูก่ึ่งกลางระหว่างธาตุโลหะและอโลหะ  ส่วนใหญ่จะมีสมบติัเป็นสารก่ึง
ตวัน า (semiconductors) ซ่ึงจะสามารถน าไฟฟ้าไดดี้ยิง่ข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  ธาตุท่ีมีสมบติัเป็นธาตุก่ึงโลหะคือ
ธาตุท่ีอยูบ่ริเวณแนวเส้นบนัไดในตารางธาตุ  ไดแ้ก่  B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po  
  ในหวัขอ้น้ีจะเปรียบเทียบธาตุโลหะ กบัธาตุก่ึงโลหะ คือ ธาตุอะลูมิเนียม (Al)  และซิลิคอน (Si) ซ่ึงน ามาใช้
ประโยชนท์างอุตสาหกรรม 
  อะลูมิเนียม (Al) เป็นธาตุท่ีมีมากเป็นอนัดบั 3 ของธาตุทั้งหมด มีสีเทาเงิน มีความหนาแน่นต ่า น ้าหนกั
ค่อนขา้งเบาและแขง็มาก น าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้ ในธรรมชาติมีอะลูมิเนียมอยูม่าก แต่อยูใ่นรูปของสารประกอบ
บอกไซด ์(Al2O3.2H2O) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตอะลูมิเนียม และสารประกอบคอรันดมัหรืออะลูมิเนียมออกไซด ์
(Al2O3) 
 อะลูมิเนียมสามารถน าไปผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองครัว กระป๋อง หรือน าไปท าเป็น
อะลูมิเนียมฟอยล ์เพื่อใชห่้ออาหารได ้

- คอรันดมัเป็นแร่เศรษฐกิจ น าไปท าอญัมณีต่างๆ ข้ึนกบัธาตุแทรนซิชนัท่ีปนอยู ่ถา้มีโลหะโครเมียมจะเป็นสี
แดง เรียกว่าทบัทิม ถา้มีเหลก็และไทเทเนียมปนจะมีสีน ้าเงิน เรียกว่าไพลิน ซ่ึงเป็นอะลูมิเนียมออกไซดเ์ป็น
องคป์ระกอบ 

- สารส้มหรืออะลมั (Alum : KAl(SO4)2-.12H2O) เป็นสารประกอบอะลูมิเนียมท่ีใชก้นัมาก มีลกัษณะเป็นผลึก
ใส ใชต้กตะกอนน ้าขุ่น หรือท าน ้าประปา คือการท าให้สารแขวนลอยในน ้ าตกตะกอนลงมาไดน้ ้าใส และ
สามารถใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษ 

ซิลิกอน (Si) ในธรรมชาติมีมากเป็นอนัดบั 2 รองจากออกซิเจน พบเป็นรูปสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด ์
หรือซิลิกา หรือทรายท่ีมีอยูท่ ัว่ไปนัน่เอง ใชใ้นอุตสาหกรรมแกว้ 

ซิลิกอน เป็นผลึกสีเทาเงิน เป็นโครงผลึกร่างตาข่าย ประโยชนเ์ป็นสารก่ึงตวัน าใชท้ าแผงวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เซลลสุ์ริยะ วิทย ุและโทรทศัน ์

ธาตุกึ่งโลหะ ธาตุแทรนซิชัน 

สมบัติ 

ประโยชน์ 

การทดลอง  เร่ือง  การเปลี่ยนสีของ
สารประกอบแทรนซิชันบางชนิด 

สมบัติ 
ประโยชน์ 
 

ธาตุและสารประกอบ 
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โลหะแทรนซิชัน 
 เป็นโลหะธาตุกลุ่ม  B  ซ่ึงอยูร่ะหว่างธาตุหมู่  IIA  กบั  IIIA  เรียกว่า  แทรนซิชนั  ซ่ึงเป็นโลหะเหมือนกบั
ธาตุหมู่ IA  และ  IIA  แบ่งออกเป็น  8  หมู่  เช่นเดียวกนั ธาตุแทรนซิชนัยงัประกอบไปดว้ย ธาตุอนุกรมแลนทาไนด ์
และอนุกรมแอกทิไนดท่ี์อยูใ่ตต้ารางธาตุ เรียกว่า แทรนซิชนัส่วนใน 
 ธาตุแทรนซิชนั มีสมบติัเป็นโลหะ คือมีสถานะเป็นของแข็ง จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง น าไฟฟ้าและความ
ร้อนไดดี้ 
แทรนซิชันท่ีควรรู้จัก 
Cr Chromium โครเม่ียม          Mn     Manganese แมงกานีส 
Fe Iron  ไอรอน(เหลก็)(Ferrum)         Co  Cobalt   โคบอลต ์
Ni Nickel  นิกเกิล           Cu            Copper              คอปเปอร์  ทองแดง(Cuprum)          
Zn Zinc              ซิงค ์(สงักะสี)         Ag       Silver       ซิลเวอร์ (เงิน)   (Argentum) 
Cd Cadmium แคดเมียม         Au       Gold        โกลด์ (ทอง)   (Aurum ) 
W Tungsten ทงัสแตน (Wolfram)        Hg       mercury    เมอร์คิวรี (ปรอท)(Hydrargyrum) 

โลหะแทรนซิชนัมีความว่องไวต่อการท าปฏิกิริยากบัอโลหะ เช่น O2, SO4
2-, NO3

- จึงเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ท่ีหลากหลาย และมีสีสนัเฉพาะตวั เช่น ด่างทบัทิม KMnO4 มีสีชมพูอมม่วง 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (10 นาที) 
1. ครูให้นกัเรียนสงัเกตต าแหน่งของธาตุก่ึงโลหะ จากรูปแสดงตารางธาตุ และตั้งค าถามกบันกัเรียนเพื่อเขา้

ประเด็นของเน้ือหา ดงัน้ี 
- นกัเรียนคิดว่า ต าแหน่งของธาตุก่ึงโลหะอยูบ่ริเวณใดของตารางธาตุ และมีธาตุอะไรบา้ง 

* อยู่บริเวณขัน้บันได ได้แก่ B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At 

- จากแนวโนม้สมบติัของธาตุตามตารางธาตุได ้นกัเรียนคิดว่าธาตุก่ึงโลหะจะมีสมบติัอยา่งไร  
* 1) ธาตุทางด้านซ้ายมือของตารางธาตุจะมีสมบัติเป็นโลหะ  และความเป็นโลหะจะค่อยๆ ลดลงจากซ้ายไปขวา 
   2) ธาตุทางด้านขวามือของตารางธาตุจะมีสมบัติเป็นอโลหะ  ความเป็นอโลหะจะค่อยๆ ลดลงจากขวาไปซ้าย 
   3) ธาตุท่ีอยู่ติดเส้นบันไดจะมีสมบัติเป็นธาตุก่ึงโลหะ   
2. ครูให้นกัเรียนสงัเกตต าแหน่งของธาตุแทรนซิชนั จากรูปแสดงตารางธาตุ และตั้งค าถามกบันกัเรียนเพื่อเขา้

ประเด็นของเน้ือหา ดงัน้ี 
- นกัเรียนคิดว่า ต าแหน่งของธาตุแทรนซิชนัอยูบ่ริเวณใดของตารางธาตุ  

* อยู่บริเวณธาตุกลุ่ม B ซ่ึงอยู่ระหว่างธาตุหมู่   IIA  กบั  IIIA  แบ่งออกเป็น  8  หมู่   ธาตุแทรนซิชันยงัประกอบไปด้วย 
ธาตุอนุกรมแลนทาไนด์ และอนุกรมแอกทิไนด์ท่ีอยู่ใต้ตารางธาตุ เรียกว่า แทรนซิชันส่วนใน 
ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (30 นาที) 
1. ครูให้นกัเรียนส ารวจต าแหน่งของธาตุก่ึงโลหะและธาตุแทรนซิชนัจากตารางธาตุ จากส่ือ PowerPoint แสดงรูป

ตารางธาตุ 
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2. ครูให้นกัเรียนส ารวจสมบติัของธาตุก่ึงโลหะและธาตุแทรนซิชนัจากตารางธาตุ จากส่ือ PowerPoint โดยแสดง

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
- นกัเรียนคิดว่า เม่ือเปรียบเทียบธาตุซิลิกอน กบัธาตุอะลูมิเนียม มีขอ้แตกต่างงอยา่งไรบา้ง  

* ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติคล้ายกบัโลหะ แต่มีสมบัติเป็นก่ึงตัวน า น าไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าโลหะ 

 
 

- ครูอธิบายขั้นตอนวิธีการทดลองให้นกัเรียนทราบก่อนท าการทดลอง  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 
อุปกรณ์และสารเคมี     
1. อุปกรณ์ 
1.1 หลอดทดลองขนาดใหญ่       1 หลอด 
1.2 เคร่ืองชัง่        1 อนั  
1.3 กระบอกตวง       1 ใบ 
2. สารเคมี 

2.1 จุนสี (CuSO4.5H2O)       1 g 
2.2 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 mol/dm3     3 cm3 
2.3 สารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้ 6 mol/dm3    3 cm3 

วิธีการทดลอง 
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1. ละลายจุนสี (CuSO4.5H2O)  0.5 g ในกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ 6 mol/dm3 
2. เติมสารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้ 6 mol/dm3 จ านวน 3 cm3 เขยา่ให้เขา้กนั สงัเกตและบนัทึกผล 
3. เติมสารละลายแอมโมเนียต่อไปอีก 3 cm3 เขยา่ สงัเกตและบนัทึกผล 
4. เติมสารละลายแอมโมเนียต่อไปอีกจนตะกอนละลายหมด สงัเกตและบนัทึกผล 

3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง  ปานกลาง  อ่อน  คละกนั ร่วมกนัท า
การทดลอง  เร่ือง  การเปล่ียนสีของสารประกอบแทรนซิชนับางชนิด  สงัเกตและบนัทึกผลการทดลองลงในใบ
กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง  การเปล่ียนสีของสารประกอบแทรนซิชนับางชนิด 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนน าเสนอผลการทดลองบนกระดาน  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง 
5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มลา้งอุปกรณ์และเกบ็อุปกรณ์การทดลองเขา้ท่ีให้เรียบร้อย   

       ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลจากการทดลอง  ดงัน้ี   
ผลการทดลอง 
                                      สาร สีของการเปลี่ยนแปลง 
1. CuSO4.5H2O 
2. สารละลาย CuSO4 + H2O 6 mol/dm3 
3. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 2 
4. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 3 
5. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 4  จนตะกอน
ละลายหมด 

สารละลายสีฟ้า 
สารละลายสีเขียว 
สารละลายสีฟ้า 

สารละลายสีฟ้ามีตะกอนสีขาว 
สารละลายสีน ้าเงินเขม้ 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นหลกัการว่า ธาตุแทรนซิชนัชนิดหน่ึงสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนไดห้ลาย
ชนิดดงัเช่นในกิจกรรมท่ี 2 และสารประกอบเชิงซ้อนแต่ละชนิดมีสีท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นสมบติัพิเศษของ
สารประกอบแทรนซิชนั ในขณะท่ีสารประกอบของโลหะหมู่ 1A และ 2A ส่วนมากไม่มีสี ตวัอยา่งเช่น 

 
         

สารประกอบ
เชิงซ้อน 

ไอออนบวก ไอออนลบ สีของ
สารประกอบ 

KMnO4 K+ [MnO4]- ม่วงแดง 
K2MnO4 K+ [MnO4]2- เขียว 
PbCrO4 Pb2+ [CrO4]2+ เหลือง 

K3[Fe(CN)6] K+ [Fe(CN)6]3- ส้มแดง 
Cu[(NH3)4SO4}] [Cu(NH3)4]2+ [SO4]2- คราม 
Cu[(H2O)5SO4] [Cu(H2O)5]2+ [SO4]2- น ้าเงิน 

7. สรุปผลการทดลอง  “ธาตุแทรนซิชนัชนิดหน่ึงสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนไดห้ลายชนิด  และ
สารประกอบเชิงซ้อนแต่ละชนิดมกัมีสีท่ีแตกต่างกนั” 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (40 นาที) 
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1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลจากการทดลอง  ดงัน้ี   
ผลการทดลอง 

                                      สาร สีของการเปลี่ยนแปลง 
1. CuSO4.5H2O 
2. สารละลาย CuSO4 + H2O 6 mol/dm3 
3. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 2 
4. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 3 
5. NH4OH 6 mol/dm3 + สารละลายในขอ้ 4  จนตะกอนละลายหมด 

สารละลายสีฟ้า 
สารละลายสีเขียว 
สารละลายสีฟ้า 

สารละลายสีฟ้ามีตะกอนสีขาว 
สารละลายสีน ้าเงินเขม้ 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเป็นหลกัการว่า ธาตุแทรนซิชนัชนิดหน่ึงสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้
หลายชนิดดงัเช่นในกิจกรรมท่ี 2 และสารประกอบเชิงซ้อนแต่ละชนิดมีสีท่ีแตกต่างซ่ึงเป็นสมบติัพิเศษของ
สารประกอบแทรนซิชนั ในขณะท่ีสารประกอบของโลหะหมู่ 1A และ 2A ส่วนมากไม่มีสี ตวัอยา่งเช่น 

     
     

สารประกอบ
เชิงซ้อน 

ไอออนบวก ไอออนลบ สีของ
สารประกอบ 

KMnO4 K+ [MnO4]- ม่วงแดง 
K2MnO4 K+ [MnO4]2- เขียว 
PbCrO4 Pb2+ [CrO4]2+ เหลือง 

K3[Fe(CN)6] K+ [Fe(CN)6]3- ส้มแดง 
Cu[(NH3)4SO4}] [Cu(NH3)4]2+ [SO4]2- คราม 
Cu[(H2O)5SO4] [Cu(H2O)5]2+ [SO4]2- น ้าเงิน 

3. สรุปผลการทดลอง  “ธาตุแทรนซิชนัชนิดหน่ึงสามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนไดห้ลายชนิด  และ
สารประกอบเชิงซ้อนแต่ละชนิดมกัมีสีท่ีแตกต่างกนั” 

4. ครูอธิบายเปรียบเทียบธาตุโลหะ กบัธาตุก่ึงโลหะ คือ ธาตุอะลูมิเนียม (Al)  และซิลิคอน (Si) ซ่ึงน ามาใช้
ประโยชนท์างอุตสาหกรรม 

  อะลูมิเนียม (Al) เป็นธาตุท่ีมีมากเป็นอนัดบั 3 ของธาตุทั้งหมด มีสีเทาเงิน มีความหนาแน่นต ่า น ้าหนกั
ค่อนขา้งเบาและแขง็มาก น าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้ ในธรรมชาติมีอะลูมิเนียมอยูม่าก แต่อยูใ่นรูปของสารประกอบ
บอกไซด ์(Al2O3.2H2O) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตอะลูมิเนียม และสารประกอบคอรันดมัหรืออะลูมิเนียมออกไซด ์
(Al2O3) 
 อะลูมิเนียมสามารถน าไปผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองครัว กระป๋อง หรือน าไปท าเป็น
อะลูมิเนียมฟอลย์ เพื่อใชห่้ออาหารได ้

- คอรันดมัเป็นแร่เศรษฐกิจ น าไปท าอญัมณีต่างๆ ข้ึนกบัธาตุแทรนซิชนัท่ีปนอยู ่ถา้มีโลหะโครเมียมจะเป็นสี
แดง เรียกว่าทบัทิม ถา้มีเหลก็และไทเทเนียมปนจะมีสีน ้าเงิน เรียกว่าไพลิน ซ่ึงเป็นอะลูมิเนียมออกไซดเ์ป็น
องคป์ระกอบ 
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- สารส้มหรืออะลมั (Alum : KAl(SO4)2-.12H2O) เป็นสารประกอบอะลูมิเนียมท่ีใชก้นัมาก มีลกัษณะเป็นผลึก
ใส ใชต้กตะกอนน ้าขุ่น หรือท าน ้าประปา คือการท าให้สารแขวนลอยในน ้ าตกตะกอนลงมาไดน้ ้าใส และ
สามารถใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษ 

ซิลิกอน (Si) ในธรรมชาติมีมากเป็นอนัดบั 2 รองจากออกซิเจน พบเป็นรูปสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด ์
หรือซิลิกา หรือทรายท่ีมีอยูท่ ัว่ไปนัน่เอง ใชใ้นอุตสาหกรรมแกว้ 

ซิลิกอน เป็นผลึกสีเทาเงิน เป็นโครงผลึกร่างตาข่าย ประโยชนเ์ป็นสารก่ึงตวัน าใชท้ าแผงวงจรไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เซลลสุ์ริยะ วิทย ุและโทรทศัน ์

5. ครูสรุปสมบติัของธาตุแทรนซิชนั ดงัน้ี 

ธาตุแทรนซิชนั มีสมบติัเป็นโลหะ คือมีสถานะเป็นของแข็ง จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง น าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้ 
แทรนซิชันท่ีควรรู้จัก 
Cr Chromium โครเม่ียม          Mn     Manganese แมงกานีส 
Fe Iron  ไอรอน(เหลก็)(Ferrum)         Co  Cobalt   โคบอลต ์
Ni Nickel  นิกเกิล           Cu            Copper              คอปเปอร์  ทองแดง(Cuprum)          
Zn Zinc              ซิงค ์(สงักะสี)         Ag       Silver       ซิลเวอร์ (เงิน)   (Argentum) 
Cd Cadmium แคดเมียม         Au       Gold        โกลด์ (ทอง)   (Aurum ) 
W Tungsten ทงัสแตน (Wolfram)        Hg       mercury    เมอร์คิวรี (ปรอท)(Hydrargyrum) 
ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 
1. ครูอธิบายว่า สีสนัสวยงามของธาตุแทรนซิชนันั้น เน่ืองจากโลหะแทรนซิชนัมีความว่องไวต่อการท าปฏิกิริยากบั

อโลหะ เช่น O2, SO4
2-, NO3

- จึงเกิดสารประกอบเชิงซ้อนท่ีหลากหลาย และมีสีสันเฉพาะตวั เช่น ด่างทบัทิม 
KMnO4 มีสีชมพูอมม่วง  

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนตอบค าถาม เปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะ กบัธาตุก่ึงโลหะ คือ ธาตุอะลูมิเนียม (Al)  และ

ซิลิคอน (Si) ลงในสมุด 
9. ส่ือการเรียนการสอน 

1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง ธาตุก่ึงโลหะและธาตุแทรนซิชนั 
2. หนงัสืออา้งอิง 
3. ใบความรู้ 

10. การวัดและประเมินผล 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. อธิบายสมบติัของธาตุโลหะ กบัธาตุก่ึง
โลหะ คือ ธาตุอะลูมิเนียม (Al)  และซิลิคอน 
(Si) ลงในสมุด 

ค าถามในสมุด นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 
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11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
จินดา  แตม้บรรจง. เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฐานบณัฑิต. 2537. 
ส าราญ  พฤกษสุ์นทร. สารและสมบัติของสาร. กรุงเทพฯ: พศ พฒันา. 2544. 

2. อธิบายสมบติัของธาตุแทรนซิชนั 
- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. เปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะ กบัธาตุก่ึง
โลหะ คือ ธาตุอะลูมิเนียม (Al)  และซิลิคอน 
(Si) ลงในสมุด 

ค าถามในสมุด นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 
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