
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกัญธนัข ศรจีนัทะ
ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช  านาญการ

โรงเรยีนบ้านผาซอ่นโชคชยั 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต  2
ส านักงานคณะกรรมการการศสึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร

บทเรยีนคอมพิวเตอรช่์วยสอน
เร ือ่ง ตารางธาตุ



คำนำ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญ 

การจดัการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั ถือว่ามีวิวฒันาการออกไปไกลมาก  ทั้งดา้นส่ือการเรียนรู้ 
และหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน ตอ้งปรับให้เข้ากบั เยาวชน หรือผูเ้รียนที่ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร 
และไอทีอื่น ๆ มากมาย   การที่จะให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลาย ๆ ส่ิงที่
อยากรู้อยากหาค าตอบให้ลึกซ้ึง หรือเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ให้มากขึ้น ตอ้งอาศยักระบวนการ วิธีการ
ที่ศึกษาอยา่งมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอยา่งละเอียด ปฏิบตัิงานตามแผนที่วาง
ไว ้จนไดข้้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ   โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
การเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยผูเ้รียนจะหาหัวขอ้โครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ และความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความตอ้งการได้
อยา่งเหมาะสม เพราะบางส่ิงไม่มีในทอ้งถิ่นเรา 
 ผูจ้ดัท าเห็นว่าการเรียนเร่ือง ธาตุ เป็นเร่ืองที่มีเน้ือหาเยอะซับซ้อนท าให้หลายๆ คนอาจไม่
เขา้ใจหรืออาจเป็นเร่ืองที่น่าเบื่อส าหรับคนที่ตอ้งเรียนเน้ือหาน้ี เราจึงจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ  ( Element ) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 
2016) ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นควา้ตามความสนใจความถนัดและความสามารถของผูเ้รียน 
นอกจากน้ียงัเพ่ิมโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเรียนรู้ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการท าโครงงาน 
2. เพื่อศึกษาและด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ                  

( Element )  ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 2016   
 

สมมุติฐำน 

นกัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้น และสามารถสร้างส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 
2016  ที่ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ขึ้น และมคีวามตื่นเตน้ สนุกสนานกบัการท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ดว้ย Plickers 
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ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element) ด้วยโปรแกรม  
Microsoft Power Point 2016  โดยมีเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรียนระดบั ม.2   จ านวน 28 คน   

ระยะเวลำในกำรศึกษำ 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2560 ถึงตุลาคม  2560 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีทกัษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2016  มากขึ้น 
2. ไดส้ร้างส่ือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จากโปรแกรม Microsoft Power 

Point 2016  เร่ือง ตารางธาตุ (Element) โดยมีเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์  
3.  ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา เร่ือง ตารางธาตุ (Element) ไดดี้ขึ้น และสนุกกบัการท าแบบทดสอบ 
      ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนดว้ยเว็บไซต ์Plickers  
4. คณะผูจ้ดัท าโครงงานรู้จกัการวางแผนในการท างานและมคีวามรับผิดชอบมากขึ้น 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่สามารถน าเสนอไดท้ั้ง ขอ้ความ  ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยอาศยัเทคโนโลยีระดบัสูงของคอมพิวเตอร์เป็นตวัถ่ายโยงขอ้มูล
ความรู้ไปสู่ผูเ้รียน  โดยที่ยงัสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้ในคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Power 
Point  2016   

2. โปรแกรม  Microsoft Power Point  2016   

  หมายถึง โปรแกรมที่น าเสนอบทเรียนในรูปของภาพ  (Graphics), วิดีโอ(Video), เสียง
(Sound), ภาพเคลื่อนไหว  (Animation), ข้อความตัวอักษร(Text)  เป็น ส่ือการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ที่สมบูรณ์ ในคร้ังน้ีใช้โปรแกรม ISpring มาใชใ้นการน าเสนอเน้ือหา 
และน าเคร่ืองมือที่ช่ือว่า Plickers  มาใชใ้นการประเมินผล เพื่อให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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3. ตำรำงธำตุ 

หมายถึง ตารางที่ใชแ้สดงรายช่ือธาตุเคมี ซ่ึงจดัเรียงบนพ้ืนฐานของเลขอะตอม (จ านวน

โปรตอนในนิวเคลียส) การจดัเรียงอิเล็กตรอน และสมบตัิทางเคมี เป็นเน้ือหาที่ใชเ้รียนในชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 
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บทที่ 2 
เอกสำรที่เก่ียวข้อง 

 
 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element)  ดว้ยโปรแกรม  
Microsoft Power Point 2016  ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. โครงงานคอมพิวเตอร์  
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. โปรแกรม Microsoft Power Point 2016 
4. โปรแกรม ISpring Presenter 
5. การใชง้านเวบ็เพื่อการประเมินผล (Plickers) 
6. ธาตุและตารางธาตุ 

 
1. โครงงำนคอมพิวเตอร์ 

โครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นกิจกรรมอิสระที่ผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ  
ความถนัดและความสามารถของผูเ้รียน โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัโดยผูเ้รียนจะหาหัวขอ้โครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเช่ือมโยงความรู้ต่างๆและความรู้ดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อสร้างผลงานตามความตอ้งการไดอ้ย่างเหมาะสม โดย
มีครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน ากิจกรรมที่จดัว่าเป็นโครงงานมีองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

- เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- ผูเ้รียนเป็นผูริ้เร่ิมและเลือกเร่ืองที่จะศึกษาคน้ควา้ 
- ผูเ้รียนเป็นผูว้างแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาดว้ยตนเอง 

ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
1. โครงงานพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา  
2. โครงงานพฒันาเคร่ืองมือ  
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี  
4. โครงงานประเภทการประยกุตใ์ชง้าน  
5. โครงงานพฒันาโปรแกรมประยกุต ์ 

เมื่อผูเ้รียนไดศึ้กษาเอกสารอา้งอิงต่างๆ และเลือกเร่ืองที่จะท าโครงงานคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
วางแผน      การท าโครงงานทุกขั้นตอน  โดยปรึกษากบัอาจารยท์ี่ปรึกษา แลว้จึงเขียนเคา้โครงของ
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โครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ระหว่างผูเ้รียน อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากจะตอ้งใชห้ลกัการทางวิชาการแลว้ ยงั
จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดว้ย เช่น การขออนุญาต    ใชห้้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้ โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. ช่ือโครงงาน 
  2. ประเภทโครงงาน 
 3. ช่ือผูจ้ดัท า            
   4. ช่ือครูที่ปรึกษา 

 5. ระยะเวลาด าเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจ านวนวนั เป็นตน้ 
6. วตัถุประสงค ์หลกัการเขียนตอ้งเขียนเป็นขอ้ๆ และสัมพนัธ์มาจากช่ือเร่ืองของโครงงาน 
7. ขอบเขตของโครงงาน                                                                                 

 8. วิธีด าเนินงาน หลกัการและทฤษฎี อธิบายถึงหลกัการและทฤษฎีที่เก่ียว ขอ้งกบัโครงงาน 
เช่น โครงงานพฒันาเว็บไซต ์ควรจะกล่าวถึงองคป์ระกอบในการออกแบบและขอ้ผิดพลาดในการ
สร้างเว็บไซต์ เป็นตน้,อุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ ระบุวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นตอ้งใช้มีอะไรบา้ง วสัดุอุปกรณ์
เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีช้ินใดบา้งที่ตอ้งจัดซ้ือหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ  ก าหนดคุณลกัษณะของ
ผลงาน และเทคนิคที่ใชใ้นการพฒันา  แนวทางการศึกษาคน้ควา้และพฒันา อธิบายถึงกระบวนการ
แก้ปัญหาที่ออกแบบไว ้และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา     การทดสอบ และการ
น าเสนอผลงาน  

9. งบประมาณที่ใช้ 
 10. แผนปฏิบติังาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอนท าอะไรบา้ง แต่ละขั้นตอนใชเ้วลาก่ีวนั  
11. ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ 
12. เอกสารอา้งอิง 
 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน
ประเภทหน่ึงที่สามารถน าเสนอไดท้ั้ง ขอ้ความ  ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง  โดยอาศยั
เทคโนโลยีระดบัสูงของคอมพิวเตอร์เป็นตวัถ่ายโยงขอ้มูลความรู้ไปสู่ผูเ้รียน  โดยที่ยงัสามารถ
โตต้อบกบัผูเ้รียนได ้

ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  5  ประเภทดว้ยกนั คือ  ประเภทติวเตอร์   
ประเภทแบบฝึกหัด  ประเภทเกม  ประเภทจ าลอง และประเภทแบบทดสอบ  
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ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะช่วยให้ผูเ้รียนที่เรียนอ่อน สามารถ

ใชเ้วลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทกัษะ  และเพ่ิมเติมความรู้เพ่ือที่จะปรับปรุงการเรียนของตนให้
ทนัผูเ้รียนคนอื่นได ้ผูเ้รียนสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการเรียนดว้ยตนเองได ้

3. โปรแกรม  Microsoft Power Point  2016   

  โปรแกรม Microsoft Power Point  2016  เป็นโปรแกรมหน่ึงในตระกูล Microsoft Office 
ซ่ึงเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานที่มีการใช้งานในทุกหน่วยงาน  สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลาย
ประเภท และความสามารถในการสร้างงานน าเสนอที่ต้องการ  ให้มีการตอบสนองระหว่าง
โปรแกรมกบัผูใ้ช้โปรแกรมไดห้ลากหลายรูปแบบในรูปของภาพ (Graphics), วิดีโอ(Video), เสียง
(Sound), ภาพเคลื่อนไหว  (Animation), ข้อความตัวอักษร(Text)  เป็น ส่ือการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ทีใ่ชง้านง่ายและสมบูรณ์  
 
4. โปรแกรม ISpring Presenter 

       โปรแกรม ISpring Presenter คือโปรแกรมประเภท PowerPoint Add in เมื่อติดตั้งลงไปแลว้จะ

เขา้ไปอยูเ่ป็นส่วนเพ่ิมในโปรแกรม PowerPointโปรแกรม ISpring Presenter สามารถสร้างส่ือ E-
Learning ที่สามารถใชไ้ดท้ั้ง online และ offline สามารถแทรกแบบทดสอบได ้และส่งผลคะแนน

เขา้ Email ของผูส้อนได ้สามารถใชแ้ปลงไฟลจ์าก PowerPoint เป็น Flash, Executable file 

(.EXE), HTML page  การขโมยเน้ือหา ดดัแปลง แกไ้ข ท าไดย้าก คุณภาพของไฟล ์ที่แปลงแลว้อยู่
ในระดบัดีมาก มีความผิดเพ้ียนนอ้ยมากเมือ่เทียบกบัโปรแกรมอื่นๆ  ขนาดของไฟลท์ี่แปลงแลว้   

มีขนาดเล็กลงมาก ใชง้านไดง้่าย ไม่ซบัซ้อน 

 

5. กำรใช้งำนเว็บเพื่อกำรประเมินผล (Plickers) 

Plickers เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการ
ประเมินผล  ระหว่างเรียน (Formative Assessment) โดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของผูเ้รียน เร่ิมต้นจากผู้สอนท าการสร้างข้อค าถามและตัวเลือกค าตอบ ให้ผูเ้รียนทุกคนเลือก
ค าตอบที่ถูกต้อง เคร่ืองมือ Plickers จะท าให้ผูส้อนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้รียนต่อ
เน้ือหาในชั้นเรียนนั้นๆ ไดอ้ยา่งทนัที เพ่ือให้นกัเรียนน าไปใชพ้ฒันา  การเรียนรู้ของตน นอกจากน้ี 
ยังเป็นเทคนิคการสอนที่ท าให้เกิดการมี ส่วนร่วมและกระตุ้นผู้เรียนในการเรียน รู้   แบบ
กระตือรือร้น (Active learning) 
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6. ธำตุและตำรำงธำตุ 

ธาตุ คือ สารบริสุทธ์ิซ่ึงประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานเลขอะตอม อันเป็นจ านวนของ

โปรตอนในนิวเคลียสของธาตุนั้น ตัวอย่างธาตุที่คุ ้นเคยกนั เช่น คาร์บอน ออกซิเจน อะลูมิเนียม 

เหล็ก ทองแดง ทองค า ปรอทและตะกัว่ 

ในภาวะปกติ ธาตุบางชนิดด ารงอยู่สถานะของแข็ง บางชนิดเป็นของเหลว  และบางชนิด
เป็นก๊าซ เราแบ่งธาตุทั้งหมดออกไดเ้ป็นสามพวกใหญ่ ๆ คือ โลหะ อโลหะ  และก่ึงโลหะ ตวัอย่าง 
โลหะและอโลหะที่เราพอรู้จกักนัคือ  

 
โลหะ อโลหะ 

ทองค า 
เงิน 
เหล็ก 
ปรอท 
ตะกัว่ 
สังกะสี 

อะลมูิเนียม 
โซเดียม 

แมกนีเซียม  

( ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 
( ของเหลว) 
( ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 
( ของแข็ง)  

ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน 
ออกซิเจน 
คลอรีน 
โบรมีน 
ไอโอดีน 
ก ามะถนั 
อาร์กอน 
คาร์บอน  

( ก๊าซ) 
( ก๊าซ) 
( ก๊าซ) 
( ก๊าซ) 

(ของเหลว) 
(ของแข็ง) 
( ของแข็ง) 

( ก๊าซ) 
( ของแข็ง)  

ตำรำงท่ี 1 สถำนะของธำตุ 

ตารางธาตุ คือ  ตารางที่ใช้แสดงรายช่ือธาตุเคมี ซ่ึงจัดเรียงบนพ้ืนฐานของเลขอะตอม 
(จ านวนโปรตอนในนิวเคลียส) การจัดเรียงอิเล็กตรอน  และสมบัติทางเคมี โดยจะเรียงตามเลข
อะตอม   ที่ เพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะระบุไวใ้นร่วมกับสัญลักษณ์ธาตุเคมี  ในกล่องของธาตุนั้น ตารางธาตุ
มาตรฐานจะมี 18 หมู่และ 7 คาบ และมีคาบพิเศษเพ่ิมเติมมาอยู่ด้านล่างของตารางธาตุ ตารางยงั
สามารถเปลี่ยนเป็นการจดัเรียงตามบล็อก  โดย บล็อก-s จะอยูซ่้ายมือ บล็อก-p จะอยูข่วามือ บล็อก-
d จะอยูต่รงกลางและบล็อก -f อยูท่ี่ดา้นล่างแถวแนวนอนในตารางธาตุจะเรียกว่า คำบ และแถวใน
แนวตั้งเรียกว่า หมู่ โดยหมู่บางหมู่จะมีช่ือเฉพาะ เช่น แฮโลเจน หรือแก๊สมีตระกูล โดยค านิยามของ
ตารางธาตุ ตารางธาตุยงัมีแนวโน้มของสมบัติของธาตุ เน่ืองจากเราสามารถใช้ตารางธาตุบอก
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัติของธาตุแต่ละตวั และใช้ท านายสมบัติของธาตุใหม่   ธาตุที่ยงัไม่ถูก
คน้พบ หรือธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น และดว้ยความพิเศษของตารางธาตุ ท าให้มนัถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวาง    
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บทท่ี 3 
อุปกรณ์และวิธีด ำเนินกำร 

 
 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยโปรแกรม  Microsoft Power Point 2016   
เร่ือง ตารางธาตุ (Element)  ผูจ้ดัท าไดก้  าหนดหัวขอ้ในการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี  

1. วสัดุ และอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ใชใ้นการศึกษา 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3. ศึกษาโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 
4. รวบรวม และสรุปขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้   

3.1 วัสดุ และอุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในกำรศึกษำ 

        3.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คุณสมบติัขั้นต ่า 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)    รุ่น Pentium III 800 MHz ขึ้นไป 
- หน่วยความจ า แรม (RAM) 1 GB           แนะน า ควรใช ้1 GB ขึ้นไป 
- เน้ือที่ว่างของฮาร์ดดิสก์             อยา่งนอ้ย 500 MB ขึ้นไป 
- จอภาพ ควรเป็นลา้นสี             ความละเอียด 1024 x 768 จุด 
- ระบบปฏิบตัิการ            Window 7 หรือสูงกว่า 
- โทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน/แท็บแลต              ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดห์รือไอโอเอส 

          3.1.2  โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016   
       3.1.3  โปรแกรม Ispring  Presenter 
     3.1.4  เวบ็ไซต ์Plickers 

3.2 ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 
1. เลือกเร่ืองที่จะท า/เสนอหัวขอ้โครงงานกบัครูที่ปรึกษาโครงงาน 
2. สืบคน้ขอ้มูล/เอกสารที่เก่ียวขอ้ง จากอินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
    3.2.1 คิดหัวขอ้โครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 
    3.2.2 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่สนใจ คือเร่ืองตารางธาตุ ว่ามีเน้ือหา

มาก นอ้ยเพียงใด และตอ้งศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมเพียงใดจากเวบ็ไซตต่์างๆ และเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อจดั
ทา เน้ือหาต่อไป 
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3.2.3 ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2016   จากเอกสารที่ครูประจ า วิชาก าหนด และจากเวบ็ไซตต์่างๆ ที่น าเสนอเทคนิค 
วิธีการสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างแบบทดสอบ และเกมส์ 

3.2.4  จดัท าโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อน าเสนอครูที่ปรึกษา 
3.2.5  ลงมือจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์การสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ตารางธาตุ ดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016  
3.2.5.1  เปิดโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2016 ขึ้นมา  

3.  ศึกษำโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2016  

3.1 กำรเลือกธีม 
เมื่อเปิด PowerPoint จะเห็นธีมและเทมเพลตที่มีอยูแ่ลว้ภายในจ านวนหน่ึง ธีม คือการ

ออกแบบสไลด ์    ที่มีสี ฟอนตแ์ละเอฟเฟ็กตพ์ิเศษอื่น ๆ ที่สอดคลอ้งกนั เช่น เงา การสะทอ้น และ
อื่นๆ อีกมากมาย 

• เลือกธีม คลิก สร้ำง หรือเลือกธีมสี จากนั้นคลิก สร้ำง 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการจดัรูปแบบขอ้ความ 
 3.2 แทรกสไลด์ 

•  หน้ำแรก ให้คลิก สไลด์ใหม่ แลว้เลือกเคา้โครงสไลด ์

 

ภาพท่ี 2 แสดงการเพ่ิมสไลด์ 
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 3.3 บันทึกงำนน ำเสนอของคุณ 

• เลือกแท็บ ไฟล์   ไปที่ บันทึก*   อยา่เพ่ิงคลิก Save ทนัที   ให้คลิกที่ Tools เลือก 
Save Options  ในกล่อง ช่ือไฟล ์ให้พิมพช่ื์อส าหรับงานน าเสนอของคุณ แลว้เลือก บนัทึก
ซ่ึงจะเปิดหนา้ต่าง PowerPoint Options  

 
 
 
 
 

            ภาพท่ี 3 แสดงการบนัทึกแบบฝังฟ้อนต์ 

ดงัรูป ให้ดูดา้นล่างสุด จะพบค าว่า Embed Fonts In the file ต๊ิกเคร่ืองหมายถูกที่ช่องน้ี
เลยและจะมีตวัเลือกอยู ่2 ตวัเลือก ให้เลือกตามตอ้งการคือ 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการเลือกลกัษณะการฝังของฟ้อนต ์

• Embed Only the characters used in the presentation (แนะน าเลือกตวัน้ีเพ่ือลดขนาดไฟล)์ 
• Embed all character (เลือกส าหรับส่งให้เพ่ือนไปท าการแกไ้ขต่อ แต่ขนาดไฟลจ์ะใหญ่ขึ้น) 

เสร็จแลว้คลิก ok  
*หมำยเหตุ  บนัทึกไฟล ์PowerPoint แบบฝัง Font ไวใ้นไฟลท์ี่สามารถเปิดไฟลน้ี์ไปยงัเคร่ืองคอมที่
ต่างๆ หรือส่งงานทางการแนบไฟลอ์ีเมลต์ามปกติ  
 3.4 เพิ่มข้อควำม  

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการเพ่ิมขอ้ความ 
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 3.5 กำรจัดรูปแบบข้อควำม 

• เลือกขอ้ความ 
• ภายใต ้เคร่ืองมือกำรวำด ให้คลิก รูปแบบ

 

ภาพท่ี 6  แสดงการจดัรูปแบบขอ้ความ 
เลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

• เมื่อตอ้งการเปลี่ยนสีขอ้ความของคุณ ให้เลือก สีเติมข้อควำม แลว้เลือกสี 
• เมื่อตอ้งการเปลี่ยนสีเส้นกรอบขอ้ความ ใเลือก เส้นกรอบข้อควำม แลว้เลือกสี 
• เมื่อตอ้งการใชเ้งา การสะทอ้น เรืองแสง ยกนูน การหมุนสามมิติ การแปลง ให้เลือก 

เอฟเฟ็กต์ ข้อควำม แลว้เลือกเอฟเฟ็กตท์ี่ตอ้งการ 

3.6 เพิ่มรูปภำพ 
 บนแท็บ แทรก ให้ท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

• เมื่อตอ้งการแทรกรูปภาพที่เก็บอยูใ่นไดรฟ์ภายในเคร่ืองหรือเซิร์ฟเวอร์ภายในของ
คุณ ให้เลือก รูปภำพ แลว้เรียกดูรูปภาพ จากนั้นเลือก แทรก 

• เมื่อตอ้งการแทรกรูปภาพจากเวบ็ ให้เลือก รูปภำพออนไลน์ แลว้ใชก้ล่องคน้หาเพื่อ
คน้หารูปภาพ 

• เลือกรูปภาพ แลว้คลิก แทรก 

 

 

 

ภาพท่ี 7  แสดงแทรกภาพออนไลน์ 
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 3.7 ปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุใน PowerPoint 

โดยปกติ PowerPoint จะเตรียมเคร่ืองมือวาดวตัถุรูปทรงต่างๆ ให้ใชง้านอยู่แลว้ โดยเลอืกไดจ้าก "ชุด

เคร่ืองมือวาด - Drawing" ท าให้เราสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดห้ลำยรูปแบบ 

 

ภาพท่ี 8  แสดงเมนูรูปร่าง 

แต่ในบางครั้ ง อาจจะมีความตอ้งการ "รูปทรง" ลกัษณะอื่นๆ ท่ีไม่มีในระบบ เช่น  

 

ภาพท่ี 9  แสดงลกัษณะรูปทรงท่ีตอ้งการ 
โดยรูปทรงใหม่น้ี ไม่มีในกล่องรูปวาด (Drawing) ท่ี PowerPoint เตรียมมาให้ แต่ก็ท าได ้โดยใชเ้ทคนิคการ 
"ปรับเปลี่ยน" รูปทรงของวตัถุพ้ืนฐาน จากภาพตวัอย่างขา้งตน้ ท าไดโ้ดยเร่ิมจากวาด "ลกูศร" ท าการปรับเปลี่ยน
ลูกศรปกติ ให้เร่ิมจากการแปลงลูกศรให้อยู่ในโหมด "รูปทรงอิสระ" ก่อนโดยคลกิเลอืกลูกศรท่ีตอ้งการ จากนั้น
เลือกเมนู "รูปแบบ, แกไ้ขรูปร่าง, แปลงเป็นรูปแบบอิสระ"  

 

ภาพท่ี 10 แสดงไอคอนแกไ้ขรูปร่าง 
จากนั้นต่อดว้ยค าสั่ง "รูปแบบ, แกไ้ขรูปร่าง, แกไ้ขจุด" โดยจะสังเกตไดว้่า Handle รอบวตัถุ จะเป็นจุดด าเล็กๆ 

 
ภาพท่ี 11  แสดงแทรกภาพไอออนล ์

เม่ือน าเมาส์ไปช้ีท่ีจุดด าแต่ละจุด สามารถใชห้ลกัการ drag & drop เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปทรงวตัถุ (คลา้ยๆ กบัการ
ท างานกบั Path ใน Adobe Photoshop, Flash, Inkscape) เม่ือน าเมาส์ไปช้ีท่ีจุดด าแต่ละจุด สามารถใชห้ลกัการ 
drag & drop เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปทรงวตัถุ (คลา้ยๆ กบัการท างานกบั Path ใน Adobe Photoshop, Flash, Inkscape)  

ภาพท่ี 12  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปทรงวตัถุ 
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 3.8 แสดงงำนน ำเสนอของคุณ 

บนแท็บ กำรน ำเสนอสไลด์ ให้ท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
• ถา้ตอ้งการเร่ิมตน้งานน าเสนอจากสไลดภ์าพแรก เร่ิมกำรน ำเสนอสไลด์ คลกิ ต้ังแต่

ต้น 

 

ภาพท่ี 13  การน าเสนอสไลด ์

3.9 เพิ่มปุ่ มแอคช่ัน และก ำหนดกำรกระท ำ 

3.9.1  บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภำพประกอบ ให้คลิก รูปร่ำง จากนั้นภายใต ้ปุ่ มกำร
กระท ำ ให้คลิกรูปร่างปุ่ มที่คุณตอ้งการเพ่ิม 

 

ภาพท่ี 14  การก าหนดการกระท า 
การตั้งค่าการกระท าเมื่อตอ้งการเลือกลกัษณะการท างานของปุ่ มการกระท า เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ มการ
กระท านั้นในมุมมอง การน าเสนอสไลด ์ให้คลิกแท็บ คลิกเมำส์ 

3.9.2  เมื่อตอ้งการเลือกลกัษณะการท างานของปุ่ มการกระท าเมือ่คุณยา้ยตวัช้ีไวเ้หนือปุ่ ม
การกระท านั้นในมมุมอง การน าเสนอสไลด ์ให้คลิกแท็บ คลิกเมำส์ 
3.9.3  เมื่อตอ้งการเลือกการกระท าที่จะเกิดขึ้น เมือ่คุณคลกิหรือเคลื่อนตวัช้ีไวเ้หนือปุ่ ม
การกระท า ให้เลือกท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
3.9.4 เมื่อตอ้งการใชรู้ปร่างโดยไม่ตอ้งมีการกระท าใดๆ ให้คลิก ไม่มี 
3.9.5 เมื่อตอ้งการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แลว้เลือกปลายทาง 

(ตวัอยา่งเช่น สไลดถ์ดัไป สไลดก์่อนหนา้ สไลดสุ์ดทา้ย หรืองานน าเสนออื่น
ของ PowerPoint) ที่คุณตอ้งการให้ไฮเปอร์ลิงก์ไป 
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3.9.6  เมื่อตอ้งการลิงก์ไปยงัไฟลท์ี่สร้างโดยโปรแกรมอื่น เช่น ไฟล ์Microsoft Office 
Word หรือ Microsoft Office Excel ในรายการ ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ ให้คลิก ไฟล์อื่นๆ 
3.9.7 เมื่อตอ้งการเรียกใชโ้ปรแกรม ให้คลิก เรียกใช้โปรแกรม คลิก เรียกดู จากนั้น

คน้หาต าแหน่งโปรแกรมที่คุณตอ้งการเรียกใช้ 

4.กำรแปลงไฟล์เพื่อน ำแสนอและเผยแพร่ 

 สร้างงานน าเสนอ PowerPoint ให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน และบนัทึกไฟลใ์ห้เรียบร้อยแลว้ 

ท าการแปลงไฟลจ์าก PowerPoint เป็น Flash โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 15  การแปลงไฟล ์
 

4. รวบรวม และสรุปข้อมูลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ   

-เขียน Storyboard 
-น าไปให้ครูที่ปรึกษาตรวจความถูกตอ้ง สมบูรณ์ 
-ผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดว้ยโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2016   
เร่ือง ตารางธาตุ (Element) 
-น าส่ือไปให้ครูที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
-น าส่ือมาปรับปรุงแกไ้ข 
-น าส่ือไปให้ครูที่ปรึกษาโครงงานประเมิน   
-น าผลมาอภิปรายสรุป 
-เขียนรายงานโครงงาน 
-จดัท าแผงโครงงาน และน าเสนอ 
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5. แผนปฏิบัติงำน 

 
ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาแผนปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. เลือกหัวขอ้/ประชุมวางแผน       
2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง       
3.วางแผนการด าเนินงาน       
4. สร้างส่ือและทดลองใช ้       
5. ปรับปรุงแกไ้ข       
6. น าไปใชแ้ละเผยแพร่       
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บทที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element) ดว้ยโปรแกรม  

Microsoft Power Point 2016  สรุปไดด้งัน้ี   

4.1 กำรทดสอบ 

1. ไดท้ดสอบส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element) จากโปรแกรม 
 Microsoft PowerPoint 2016 ผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจในระดบัหน่ึง เตรียมนาเสนอเผยแพร่
ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เวบ็ไซต์  ท าให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลก
ออนไลน์สามารถเขา้ดูศึกษาไดต้ลอดเวลา 

2. ไดแ้บบทดสอบ ก่อนเรียนที่แปลกใหม่และผูเ้รียนกระตือรือร้นกบังาน 
3. ส่ือที่ท าส าเร็จแลว้น าไปใชไ้ดอ้ยา่งง่าย ดว้ยโปรแกรมประยกุตอ์ื่น ๆ 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ 
(Element)  ดว้ยโปรแกรม  Microsoft Power Point 2016  น้ีสามารถสรุปผลการด าเนินโครงงาน 
และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลกำรด ำเนนิงำนโครงงำน 

หลงัจากที่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ตารางธาตุ (Element)  ดว้ยโปรแกรม  
Microsoft Power Point 2016   เมื่อผลิตส่ือแลว้คณะผูจ้ดัท าสามารถพฒันาการเรียนรู้ในระดบั
ซอฟตแ์วร์และไดต้่อยอดในการเรียนรู้  วิชาคอมพิวเตอร์ในคร้ังน้ี ดว้ยการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน
อิเล็คทรอนิคส์ดว้ยการแปลงไฟลด์ว้ยโปรแกรม ISpring  ที่สามารถใชไ้ดท้ั้งแบบ online และ 
offline เพ่ือสะดวกต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ียงัสามารถ  ท าแบบทดสอบที่สนุกสนานบน
โปรแกรมประยกุตอ์ื่นๆ บนเวบ็ไซตอ์ีก โดยใช ้Plickers ที่ไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่สามารถเขา้ถึงไดทุ้กที่ทกุเวลา โดยไดน้ าเผยแพร่บทเรียนผ่านเวบ็ไซต ์ที่ 
https://drive.google.com/open?id=0B9cQbmiyJDQ3U190cXQ3VXI4blE  โดยนกัเรียนหรือผูท้ี่
สนใจจะศึกษาสามารถเขา้ไปศึกษาไดท้ี่ลิ้งคด์งักล่าว ซ่ึงมีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ตารางธาตุ (Element) และยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัแบบทดสอบออนไลน์ดว้ย Pickers ในการ
ประเมินผลและทดสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  

5.2 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพัฒนำ 

5.2.1 มีเวลาเตรียมตวัในการจดัท าโครงงานนอ้ย 
5.2.2 เพื่อนๆ มีภารกิจจึงท าให้มีเวลาท างานไม่ตรงกนั เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นฤดูเก็บเก่ียว 
5.2.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานต ่า 
5.2.4 ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนไม่สามารถใชง้านได ้(เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกลคู่สาย

เคเบิ้ลโทรศพัท)์ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ควรมีการจดัท าเน้ือหาของโครงงานอยา่งต่อเน่ืองและเพ่ิมเน้ือหาให้หลากหลายและ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.3.2 ควรมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวบ็ไซต ์(www.) เพื่อให้นกัเรียนและผูท้ี่ 
สนใจศึกษาไดเ้ขา้ไปหาความรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

https://drive.google.com/open?id=0B9cQbmiyJDQ3U190cXQ3VXI4blE
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
เร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2016 

เร่ือง ตำรำงธำตุ ( Element ) 

 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจความพึงพอใจโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 เร่ือง………ตำรำงธำตุ ( Element )…..โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 2016 
ในการสร้างช้ินงาน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1    ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง    โปรดให้รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขยีนเคร่ืองหมาย       ลงใน  (    )         

                  หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง  

                    เพศ                   (   )    ชาย  (   )    หญิง 

ตอนท่ี 2   การประเมินความพึงพอใจ 

ค ำช้ีแจง   เขียนเคร่ืองหมาย       ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเป็นจริง  

หัวข้อประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ  

มำกที่สุด 

5 

มำก 

4 

ปำนกลำง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ด้ำนเน้ือหำ 

1. ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของเน้ือหา      

2. ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา      

3. การเรียบเรียงเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย      

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน      

5. เน้ือหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไป 

    ประยุกตใ์ชง้านไดใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

ด้ำนกำรน ำเสนอ 

1. มีความชดัเจนของภาพ เสียง หรือตวัอกัษร      

2. การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม      

3. ความน่าสนใจและเทคนิคท่ีใช้ในช้ินงาน      

4. การด าเนินเร่ืองอย่างตอ่เน่ืองเหมาะสมกบัเวลา      

5. การจดัวางองคป์ระกอบเหมาะสม      

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใชโ้ปรแกรม iSpring และ Plickers 
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คู่มือกำรใช้งำน ISpring Presenter 

1. สร้างงานน าเสนอ PowerPoint ให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อน และบนัทึกไฟลใ์ห้เรียบร้อย 

2. ท าการแปลงไฟลจ์าก PowerPoint เป็น Flash โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 
คู่มือกำรใช้งำน Plicker.com  
 1.เขา้ที่เวบ็ไซต ์www. Plicker.com แลว้คลิกที่ปุ่ ม Sign up เพื่อท าการสมคัรสมาชิก  

 
 2.ท าการสมคัรสมาชิกดงัภาพดา้นล่าง  
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 3. ให้ท าการสร้าง Card ให้กบัผูเ้รียน  

 
 4. ให้ Print Card ของนกัเรียนตามจ านวนนกัเรียนในห้องเรียน  

 5. ให้คุณครูคลิกที่ปุ่ ม class แลว้คลกิที่ปุ่ ม Add new Class เพ่ือสร้างชั้นเรียน  
 

 
 
 
 
 
 6. ให้ท าการสร้างห้องเรียนดงัภาพดา้นล่าง  

 
 
 
 
7. เมื่อสร้างห้องเรียนเสร็จแลว้ให้ทาการสร้างรายช่ือผูเ้รียนดงัภาพตวัอยา่ง  



นวตักรรมการศึกษาโรงเรียนบา้นผาซ่อนโชคชัย  หน้า 25 

 

 
หมายเลข 1 คือ card ของนกัเรียน 

 หมายเลข 2 คือ card ที่ยงัไม่มีนกัเรียน จากจ านวนทั้งหมด 63 คน  
8. ให้ระบุช่ือนกัเรียนให้ตรงตาม card ที่ได ้print  

9. ขั้นตอนต่อไปท าการสร้างค าถาม  

 
คลิกที่ปุ่ ม library แลว้คลิกที่ปุ่ ม New Question  

หมายเลข 1 ใส่ค าถาม  
หมายเลข 2 เลือกรูปแบบค าตอบ  
หมายเลข 3 ใส่ตวัเลือก  
หมายเลข 4 เลือกขอ้ถูก  
หมายเลข 5 ท าการบนัทึก  

 
10. หลงัจากนั้นก็จะไดห้นา้จอดงัภาพ  

 
 
11. หลงัจากนั้นให้ท าการ Add ห้องเรียนในการเขา้เรียน  
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12. แจก Card ให้กบันกัเรียน โดยระบุช่ือนกัเรียนให้ตรงตามลาดบัล าดบัในห้องเรียน  

13. ขึ้นค าถามบนหนา้จอแลว้ให้นกัเรียนเลือกตอบโดยยกกระดาษ Card ที่ให้ขึ้นมาโดยครูจะตอ้ง
ใช ้Smart Phone หรือแท็บแลต ในการอ่านค่าค าตอบจากนกัเรียน  
14. คุณครูสามารถดูคะแนนและผูต้อบไดจ้ากเมนู Report และเลื่อนลงมาที่ ScoreSheet แลว้เลือก
ห้องเรียน เสร็จแลว้คลิกที่ปุ่ ม Apply ในเมนูทางดา้นซ้ายมือก็จะเสร็จส้ินการใชง้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



นวตักรรมการศึกษาโรงเรียนบา้นผาซ่อนโชคชัย  หน้า 27 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลงาน Microsoft Power Point  2016   

เร่ือง ตารางธาตุ (Element) 
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บทเรียนคอมพวิเตอรช่์วยสอน

เร่ือง ตารางธาตุ

โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย
สังกัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบัวล าภ ูเขต 2



ค าชีแ้จง
แบบทดสอบก่อนเรียน

เนือ้หา
แบบทดสอบหลังเรียน

เกมฝึกทกัษะ
ผู้จัดท า



ค าชีแ้จง

1. ใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนทีจ่ะท าการศึกษาบทเรียน

2. เมือ่ศึกษาบทเรียนแล้ว ใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนดว้ย
3. เมือ่นักเรียนสงสัย ใหนั้กเรียนตดิตอ่ครูผู้สอน



บทเรยีน

1. โครงสรา้งตารางธาตุ

3. องคป์ระกอบของตารางธาตุ

4. วิดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม

2. คณุสมบตัิของธาตุ



ไฮโดรเจน (องักฤษ: Hydrogen; ละติน: HYDROGENIUM

ไฮโดรเจเนียม) เป็นธาตุเคมีท่ีมีเลขอะตอม 1 สญัลกัษณ์ธาตุคือ H มี
น ้าหนกัอะตอมเฉล่ีย 1.00794 u (1.007825 u ส าหรับไฮโดรเจน-1) 
ไฮโดรเจนเป็นธาตุท่ีเบาท่ีสุดและพบมากท่ีสุดในเอกภพ ซ่ึงคิดเป็นมวล
ธาตุเคมีประมาณร้อยละ 75 ของเอกภพ[7] ดาวฤกษใ์นล าดบัหลกัส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยไฮโดรเจนในสถานะพลาสมา ธาตุไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติหาไดค้่อนขา้งยากบนโลก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99#cite_note-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2


ฮีเลียม (องักฤษ: Helium) เป็นธาตุเคมีท่ีมี
สัญลกัษณ์วา่ He และมีเลขอะตอมเท่ากบั 2 ฮีเลียมเป็นแก๊ส
ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่เป็นพิษ เฉ่ือย มีอะตอมเด่ียวซ่ึงถูก
จดัใหอ้ยูใ่นหมู่แก๊สมีตระกลูบนตารางธาตุ จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของฮีเลียม มีค่าต  ่าสุดกวา่บรรดาธาตุทั้งหมดใน
ตารางธาตุ และมนัจะปรากฏในอยูรู่ปของแก๊สเท่านั้น ยกเวน้ใน
สภาวะท่ีเยน็ยิง่ยวด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7


ลิเทียม (องักฤษ: Lithium) เป็นธาตมีุสัญลกัษณ์ 
Li และเลขอะตอม 3 ในตารางธาตุ ตั้งอยูใ่นกลุ่ม 1 ในกลุ่ม
โลหะอลัคาไล ลิเทียมบริสุทธ์ิ เป็นโลหะท่ีอ่อนนุ่ม และมีสีขาว
เงิน ซ่ึงถูกออกซิไดส์เร็วในอากาศและน ้า ลิเทียมเป็นธาตุ
ของแขง็ ท่ีเบาท่ีสุด และใชม้ากในโลหะผสมส าหรับการน า
ความร้อน ในถ่านไฟฉายและเป็นส่วนผสมในยาบางชนิดท่ี
เรียกวา่ "mood stabilizer"

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2)


เบริลเลียม (องักฤษ: Beryllium) เป็นธาตใุน
ตารางธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ Be และเลขอะตอม 4 เป็นธาตุไบวา
เลนตท่ี์มีพิษ น ้าหนกัอะตอม 9.0122 amu จุดหลอมเหลว
1283ํ c จุดเดือด (โดยประมาณ) 2970ํ c ความหนาแน่น
(จากการค านวณ) 1.85 g/cc ท่ี 4ํ c เลขออกซิเดชนัสามญั + 
2 เบริลเลียมเป็นโลหะแอลคาไลนเ์อิร์ธ มีสีเทาเหมือนเหลก็ 
แขง็แรง น ้าหนกัเบา แต่เปราะ ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้ป็นตวัท่ีท าให้
โลหะผสมแขง็ข้ึน (โดยเฉพาะทองแดงเบริลเลียม)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


โบรอน (องักฤษ: Boron) เป็นธาตใุนตารางธาตุท่ี
มีสัญลกัษณ์ B และเลขอะตอม 5 เป็นธาตุท่ีมี วาเลนซ์ 3 และ
เป็นก่ึงโลหะ โบรอนปรากฏมากในแร่บอแรกซ์ โบรอนมี 2 
อญัรูปโดย ท่ี amorphous boron เป็นผงสีน ้าตาล และ 
metallic boron มีสีด า รูปแบบท่ีเป็นโลหะมีความแขง็
มาก (9.3 บนมาตราของโมห์ส) แต่น าไฟฟ้าไม่ดีท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
"โบรอนน าไฟฟ้าไดน้อ้ยแต่เม่ือท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนจะสามารถ
น าไฟฟ้าไดดี้ ข้ึน"[8] ไม่ปรากฏแบบอิสระในธรรมชาติ เป็น
สารประกอบออกไซดแ์ละเฮไลด ์เป็นพนัธะโควาเลนท ์เช่น 
BF3

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99#cite_note-.E0.B9.82.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.AD.E0.B8.99-8


คาร์บอน (องักฤษ: Carbon) เป็นธาตใุนตาราง
ธาตท่ีุมีสัญลกัษณ์ C และเลขอะตอม 6 เป็นธาตุอโลหะท่ีมีอยู่
มาก มีวาเลนซ์ 4 และมีหลายอญัรูป:

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B


ไนโตรเจน (องักฤษ: Nitrogen)[1] เป็นธาตุเคมี
ในตารางธาตท่ีุมีสัญลกัษณ์ N และเลขอะตอม 7 เป็นอโลหะท่ี
มีสถานะเป็นแก๊สท่ีมีอยูท่ัว่ไป โดยปกติไม่มีสี กล่ิน หรือรส แต่
ละโมเลกลุมี 2 อะตอม ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของ
บรรยากาศ ของโลกถึง 78 เปอร์เซ็นต ์และเป็นส่วนประกอบ
ของเน้ือเยือ่ในส่ิงมีชีวิต นอกจากน้ีไนโตรเจนยงัเป็น
ส่วนประกอบในสารประกอบท่ีส าคญัหลายชนิด เช่น กรดอะมิ
โน แอมโมเนีย กรดไนตริก และสารจ าพวกไซยาไน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


ออกซิเจน (องักฤษ: Oxygen) เป็นธาตใุนตารางธาตุท่ีมี
สัญลกัษณ์ O และเลขอะตอม 8 ธาตุน้ีพบมาก ทั้งบนโลกและทัว่ทั้ง
จกัรวาล โมเลกลุออกซิเจน (O2 หรือท่ีมกัเรียกวา่ free oxygen) บนโลกมี
ความไม่เสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์จึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนักบัธาตุ
อ่ืน ๆ ไดง่้าย ออกซิเจนเกิดข้ึนคร้ังแรกในโลกจากการสังเคราะห์ดว้ยแสง
ของแบคทีเรียและพืช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87


ฟลูออรีน (องักฤษ: Fluorine) (จากภาษาละติน 
Fluere แปลวา่ "ไหล") เป็นธาตุเคมีท่ีเป็นพิษและท าปฏิกิริยา
ไดม้ากท่ีสุด มีสัญลกัษณ์ F และเลขอะตอม 9 เป็นธาตแุฮโล
เจนท่ีเป็นเบาท่ีสุดและมีค่าอิเลก็โทรเนกาติวิตีมากท่ีสุด มนั
ปรากฎอยูใ่นรูปของแก๊สสีเหลืองท่ีภาวะอุณหภูมิและความดนั
มาตรฐาน ธาตุน้ีท าปฏิกิริยาไดเ้กือบทุกธาตุรวมทั้งแก๊สมี
ตระกลูบางตวั มีสมบติัเป็นอโลหะมากท่ีสุด (ถา้ไม่รวมแก๊สมี
ตระกลู)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


นีออน (องักฤษ: Neon) เป็นธาตใุนตารางธาตุท่ีมี
สัญลกัษณ์ Ne และเลขอะตอม 10 นีออนเป็นก๊าซเฉ่ือย เป็น
สมาชิกหมู่ท่ี 8 ของตารางธาตุ เป็นแก๊สอะตอมเด่ียวท่ีไม่มีสี ไม่
มีกล่ินและเกือบจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆ และเกิดแสงเรืองสี
แดงเม่ือใชใ้นหลอดสุญญากาศ (vacuum discharge 

tube) กบัไฟนีออน และพบในปริมาณเลก็นอ้ยในอากาศ 
(หน่ึงส่วนใน 55,000ส่วน) ไดจ้ากการน าอากาศเหลวมากลัน่
ล าดบัส่วนและเกือบจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆ เลย จึงท าใหไ้ม่
มีสารประกอบนีออนท่ีเรารู้จกัเลย ซ่ึงนีออนจะไม่เป็นอนัตราย
ต่อคนโดยตรง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


ซเดียม (องักฤษ: Sodium) เป็นธาตใุนตารางธาตุ
ซ่ึงมีสัญลกัษณ์ Na (จากค าวา่ Natrium ในภาษาเยอรมนั
[3]) และหมายเลขอะตอม 11 โซเดียมเป็นโลหะอ่อน มีลกัษณะ
เป็นไข มีสีเงิน และอยูใ่นกลุ่มโลหะแอลคาไล โซเดียมมีมากใน
สารประกอบทางธรรมชาติ (โดยเฉพาะแฮไลต)์
โซเดียมท าปฏิกิริยาไดว้อ่งไวมาก ใหเ้ปลวไฟสีเหลือง ออกซิ
ไดส์ในอากาศและท าปฏิกิริยาอยา่งรุนแรงกบัน ้ามากจนเกิด
เปลวไฟได ้จึงจ าเป็นตอ้งเกบ็อยูใ่นน ้ามนั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99


แมกนีเซียม (องักฤษ: Magnesium) เป็นธาตใุน
ตารางธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ Mg และเลขอะตอม 12 แมกนีเซียม
เป็นธาตุท่ีมีอยูม่ากเป็นอนัดบั 8 และเป็นส่วนประกอบของ
เปลือกโลกประมาณ 2% และเป็นธาตุท่ีละลายในน ้าทะเลมาก
เป็นอนัดบั 3 โลหะอลัคาไลเอิร์ธตวัน้ีส่วนมากใชเ้ป็นตวัผสม
โลหะเพื่อท าโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


อะลูมิเนียม (ภาษาองักฤษสะกดไดว้า่ 
aluminium หรือ aluminum ในอเมริกาเหนือ) คือ
ธาตุเคมีในตารางธาตุท่ีมีสัญลกัษณ์ Al และมีเลขอะตอม 13 
เป็นโลหะท่ีมนัวาวและอ่อนดดัง่าย ในธรรมชาติอะลูมิเนียมพบ
ในรูปแร่บอกไซตเ์ป็นหลกั และมีคุณสมบติัเด่น คือ ต่อตา้น
ปฏิกิริยาออกซิเดชนัไดดี้ (เน่ืองจากปรากฏการณ์ 
passivation) แขง็แรง และน ้าหนกั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/passivation


ซิลิคอน (องักฤษ: Silicon) เป็นธาตุเคมีในตาราง
ธาตุ ท่ีมีสัญลกัษณ์ Si และเลขอะตอม 14 เป็นธาตุก่ึงโลหะ
แบบเตตระวาเลนต์ (คือมีวาเลนซ์เป็น 4) ซิลิคอนท าปฏิกิริยา
นอ้ยกวา่ธาตุท่ีคลา้ยกนัคือคาร์บอน เป็นธาตุท่ีมีมากท่ีสุดใน
เปลือกโลกเป็นอนัดบั 2 มีปริมาตร 25.7% โดยน ้าหนกั ปรากฏ
ในดินเหนียว เฟลดส์ปาร์ (feldspar) หินแกรนิต

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95


ฟอสฟอรัส (องักฤษ: phosphorus) เป็นธาตุ
อโลหะ เลขอะตอม 15 สัญลกัษณ์ P
ฟอสฟอรัสอยูใ่นกลุ่มไนโตรเจน [1] มีวาเลนซ์ไดม้าก ปรากฏใน
หลายอลัโลโทรป พบทั้งในหินฟอสเฟต และเซลลส่ิ์งมีชีวิตทุก
เซลล ์(ในสารประกอบในดีเอน็เอ) เน่ืองจากสามารถท า
ปฏิกิริยาไดสู้ง จึงไม่ปรากฏในรูปอิสระในธรรมชาติ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD


ก ามะถัน(สุพรรณถนั) หรือ ซัลเฟอร์ (องักฤษ: 
Sulfur หรือ Sulphur) เป็นธาตุเคมีในตารางธาตท่ีุมี
สัญลกัษณ์ S และเลขอะตอม 16 เป็นอโลหะท่ีมีอยูท่ัว่ไป ไม่มี
รสหรือกล่ิน และมีวาเลนซ์ไดม้ากมาย ก ามะถนัในรูปแบบปกติ
เป็นของแขง็สีเหลืองท่ีเป็นผลึก ในธรรมชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


คลอรีน (องักฤษ: Chlorine) (จากภาษากรีกวา่ 
Chloros แปลวา่สี "เขียวอ่อน") เป็นธาตุเคมีท่ีมีเลขอะตอม 17 
และสัญลกัษณ์ Cl เป็นแฮโลเจน พบในตารางธาตุ ในกลุ่ม 17 
เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอ่ืน ๆ ปรากฏมากใน
ธรรมชาติ และจ าเป็นต่อส่ิงมีชวิตส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษยด์ว้ย 
ในรูปของก๊าซ คลอรีนมีสีเขียวอมเหลือง มีน ้าหนกัมากกวา่
อากาศ 2.5 เท่า มีกล่ินเหมน็อยา่งรุนแรง และเป็นพิษอยา่ง
ร้ายแรง เป็นตวัออกซิไดซ์ ฟอกขาว และฆ่าเช้ือไดเ้ป็นอยา่งดี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7


อาร์กอน (องักฤษ: Argon) เป็นธาตุเคมี[1]ในตาราง
ธาตท่ีุมีสัญลกัษณ์ Ar และเลขอะตอม 18 เป็นก๊าซมีตระกลู[2]

ตวัท่ี 3 อยูใ่นกลุ่ม 18 ก๊าซอาร์กอนประกอบเป็น 1% ของ
บรรยากาศของโลก ช่ืออาร์กอน มาจากภาษากรีกจากค าวา่ 
αργον แปลวา่ ไม่วอ่งไว (inactive) ในขณะท่ีมีการอา้งอิง
ถึงความจริงท่ีวา่องคป์ระกอบเกือบจะไม่มีปฏิกิริยาทาง เคมี 
ออคเตต็ สมบูรณ์ (ครบ8อิเลก็ตรอน) ในเปลือกนอกท าให้
อะตอมอาร์กอนท่ีมีความเสถียรภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


โพแทสเซียม (องักฤษ: Potassium) ธาตุเคมีใน
กลุ่มโลหะ มีเลขอะตอม 19 สัญลกัษณ์ K
สัญลกัษณ์ของโพแทสเซียม มาจากภาษาเยอรมนัวา่ 
Kalium[3] ส่วนช่ือโพแทสเซียม มาจากค าวา่ โพแทส ซ่ึง
เป็นช่ือเรียกแร่ชนิดหน่ึงท่ีสกดัธาตุโพแทสเซียมได้
โพแทสเซียมเป็นโลหะอลัคาไล เป็นผงสีขาว-เงินอ่อนๆ ใน
ธรรมชาติมกัเป็นสารประกอบร่วมกบัธาตุอ่ืนเพราะไวต่อ
ปฏิกิริยาเคมีมาก สามารถออกซิไดซ์ไดอ้ยา่งรวดเร็วในอากาศ 
มีสมบติัทางเคมีใกลเ้คียงกบัโซเดียม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


แคลเซียม (องักฤษ: Calcium) เป็นธาตุเคมีใน
ตารางธาตุซ่ึงมีสัญลกัษณ์เป็น Ca มีเลขอะตอมเป็น 20 
แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนกัประเภทอะคาไลท่ีมีสีเทาอ่อน มนั
ถูกใชเ้ป็นสารรีดิวซ่ิงเอเยนตใ์นการสกดัธาตุ ทอเรียม
เซอร์โคเนียม และยเูรเนียม แคลเซียมอยูใ่นกลุ่ม 50 ธาตท่ีุมีมาก
ท่ีสุดบนเปลือกโลก มนัมีความส าคญัต่อส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะใน
ระบบสรีระวิทยาของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


แบบทดสอบก่อนเรียน

เร่ือง 
ตารางธาตุ



แบบทดสอบก่อนเรียน

ข. 
ค. ง. 

1) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ ไนโตรเจน

Fe Mg

N He

ก. 

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 

ค. ง. B Al

AgP

2) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ อะลูมเินียมใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

3) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ ออกซิเจน

O C

Ca Li

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

4) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ โพแทสเซียม

K Mg

Ar Fe

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

5) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ คลอรีน

Na B

P Cl

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

6) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ ฮีเลยีม

C Et

He F

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

7) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ เงนิ

Mg Au

Ag H

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

8) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ แคลเซียม

P Na

Ca N

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

9) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ เหลก็

Ca F

Fe Ef

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบก่อนเรียน

ก. ข. 
ค. ง. 

10) ข้อใดคือสัญลกัษณ์ของ โบรอน

N H

Au B

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



ตารางธาตุ
ตารางธาตุ หมายถงึตารางทีนั่กวทิยาศาสตรส์ร้างขึน้มา เพือ่แบง่

ธาตุทีส่มบตัเิหมอืนกันออกเป็นหมวดหมู่ท าใหง้่ายต่อการศึกษา ตารางธาตุเป็น
การจัดเรียงล าดับต่างๆ ตามเลขอะตอมทัง้สมบตัขิองธาตุและสารประกอบของธาตุ

ปัจจุบนันักเคมพีบว่าการจัดเรียงตัวของอเิลก็ตรอนในอะตอมของธาตุ 
สัมพันธก์ับสมบตัต่ิางๆของธาตุ จะพบว่ามธีาตุทีม่สีมบตัคิล้ายคลงึกันเป็น
ช่วงๆตามลักษณะของการจัดเรียงอเิลก็ตรอนในอะตอมของธาตุน้ันปัจจุบนั
จงึจัดตารางธาตุโดยเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก



ธาตุและสารประกอบ

สารรอบตวัเรามีจ านวนมาก ซึง่สารแตล่ะชนิดจะมีสมบติั

บางอยา่งเหมือนกนัหรอืสมบตัิบางอยา่งอยา่งแตกตา่งกนั 
โดยสามารถใชเ้กณฑต์า่งๆ ในการจ าแนกสาร ซึง่จะชว่ยให้
อธิบายถงึสมบตัิของสารแตล่ะชนิดได้



ธาตุ

ธาตเุป็นสารบรสิทุธ์ิท่ีประกอบดว้ยอะตอมชนิดเดียวกนั
ในทางเคมีจงึไมสามารถแยกสารเป็นสารอื่นได ้ปัจจบุนัธาตุ
มีไม่นอ้ยกว่า 119 ธาต ุเป็นธาตทุี่พบตามธรรมชาติ 83 ธาตุ
นอกนัน้เป็นธาตทุี่เกิดจากการสงัเคราะหข์ึน้
ธาตทุี่พบในธรรมชาติมีปรมิาณที่แตกตา่งกนั ธาตทุี่มี

ปรมิาณมากที่สดุ คือ ออกซิเจน รองลงมา คือ ซิลิคอนอะลมิูเนียม
เหลก็และธาตอุื่นๆ 



ส่วนประกอบของธาตุ ธาตุและสารต่างๆ ทั้งมวลในโลกน้ี 
แมว้า่จะมีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนั แต่จะประกอบดว้ย 
อนุภาค3 ชนิด คือ อิเลก็ตรอน โปรตอน และนิวตรอน โดย
ส่วนประกอบทั้ง 3 ชนิดน้ีรวมอยูใ่นโครงสร้างท่ีเรียกวา่ 
อะตอม ธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวนอิเลก็ตรอน โปรตอน
และนิวตรอนแตกต่างกนั ท าใหธ้าตมีุสมบติัต่างกนัไปดว้ย

ส่วนประกอบของธาตุ



โมเลกุลของธาตุ

โดยทั่วไปแลว้อะตอมของธาตหุลายชนิดจะไม่สามารถอยู่
ตามล าพงัได ้จะตอ้งรวมกบัอะตอมของธาตเุดียวกนัเป็นโมเลกลุ
ของธาตนุัน้ๆ แตถ่า้อะตอมของธาต ุ2 ชนิด มาอยูร่วมกนัจะได้
โมเลกลุของสารประกอบ



สัญลักษณข์องธาตุ

เน่ืองจากธาตมีุหลายชนิดนกัวิทยาศาสตรจ์งึหาวิธีการเรยีก
ช่ือธาต ุใหส้ามารถสื่อความหมายไดต้รงกนั
จอหน์ ดอลตนั นกัวิทยาศาสตรช์าวองักฤษไดเ้สนอใหใ้ช้

สญัลกัษณข์องธาตเุป็นรูปภาพ ตอ่มามีการคน้พบธาตตุา่งๆ
จ านวนมากมายและเพ่ิมขึน้เรื่อยๆ การใชภ้าพจงึไม่สะดวก
และจดจ ายาก โจนส์ จาคอบ เบอรซ์เีลียส จงึไดเ้สนอใหใ้ช้
ตวัอกัษรแทนชื่อธาตแุละเป็นที่ยอมรบัจนถงึปัจจบุนั



หมู่ธาตุ

เป็นการจดัธาตตุามแนวด่ิงในตารางธาตปัุจจบุนันกัเคมี
พบว่าการจดัเรยีงตวัของอิเลก็ตรอนในอะตอมของธาต ุสมัพนัธ์
กบัสมบติัตา่งๆ ของธาต ุกลา่วคือถา้เรยีงล  าดบัธาตตุามเลขอะตอม
จากนอ้ยไปมาก จะพบว่ามีธาตทุี่มีสมบตัิคลา้ยคลงึกนัเป็นชว่งๆ   
ตามลกัษณะของการจดัเรยีงอิเลก็ตรอนในอะตอมของธาตนุัน้ ดงันี ้
ปัจจบุนัจงึจดัตารางธาตโุดยเรยีงตามเลขอะตอมจากนอ้ยไปมาก



ออกจากโปรแกรม

กลับเมนูก่อนหน้า

วีดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง

2) สญัลกัษณน์ิวเคลียร ์
3) อะตอม
4) สว่นประกอบของธาตุ กลับสู่เมนูหลัก

1) ตารางธาตุ



1) ตารางธาตุ



2) สญัลกัษณน์ิวเคลียร ์



3) อะตอม



4) สว่นประกอบของธาตุ



โมเลกุลของธาตุ

ออก

รปูรา่งโมเลกุลโคเวเลนตข์ึน้อยูก่บั ทศิทางของพนัธะโคเว
เลนต ์, ความยาวพนัธะ , และมมุระหวา่งพนัธะโคเวเลนต์
รอบอะตอมกลาง
ทิศทางของพนัธะขึน้อยู่กบั - แรงผลกัระหวา่งพนัธะรอบ
อะตอมกลาง เพือ่ใหห้า่งกนัมากทีส่ดุ 
-แรงผลกัของอเิลก็ตรอนคูอ่สิระของอะตอมกลางทีม่ตี่อพนัธะ
รอบอะตอมกลางแรงนี้มคีา่มากกวา่แรงทีพ่นัธะผลกักนัเอง



สัญลักษณข์องธาตุ

ออก

ต่อมา จาคอบ แบร์เซลิอุส (Jacob Berzelius ค.ศ. 1779-
1848) นกัเคมีชาวสวีเดน ไดเ้สนอใชส้ัญลกัษณ์ธาตุแบบ
ตวัอกัษรข้ึน เม่ือปี ค.ศ. 1814 และยงัใชถึ้งปัจจุบนั เพราะเห็นวา่
ไดมี้การคน้พบธาตุใหม่ๆ เป็นจ านวนมากข้ึน การใชรู้ปภาพ
อาจจะไม่สะดวก จึงเสนอใหใ้ชต้วัอกัษรแทนช่ือธาตุ เพ่ือให้
สะดวกและมีความเป็นสากลมากข้ึน ซ่ึงการเขียนสัญลกัษณ์
ธาตุมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี



ส่วนประกอบของธาตุ

ออก

อะตอม (Atom) เป็นโครงสร้างท่ีเลก็ท่ีสุดของสสาร ซ่ึง
ประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเลก็ 3 ชนิด ไดแ้ก่

• โปรตอน (Proton) มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าเป็น
ประจุบวก

• อิเลก็ตรอน (Electron) มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าเป็น
ประจุลบ

• นิวตรอน (Neutron) ไม่มีคุณสมบติัเป็นประจุ
โปรตอนและนิวตอนอยูต่รงนิวเคลียส โดยมีอิเลก็ตรอน

โคจรอยูร่อบนอก เม่ืออะตอมแผพ่ลงังานออกภายนอกกจ็ะลด
วงโคจรสู่ระดบัต ่า เม่ืออะตอมไดรั้บพลงังานจากภายนอก 
อิเลก็ตรอนจะกระโดดข้ึนสู่วงโคจรชั้นบนหรือหลุดออกไปเลย 
เราเรียกอะตอมท่ีมีจ  านวนโปรตอนและอิเลก็ตรอนไม่เท่ากนัวา่ 
"ประจุ" (Ion)



แบบทดสอบหลงัเรียน

1)Al อะลูมิเนียม มีเลขอะตอมเท่าใด

ก. ข. 
ค. ง. 

34

23

12

13

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



3

แบบทดสอบหลงัเรียน

2) Na โซเดียม มีเลขอะตอมเท่าใด

ก. ข. 
ค. ง. 

9

23

11

27

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

3) K โพแทสเซียม มีเลขอะตอมเท่าใด

ก. ข. 
ค. ง. 

17

19

16

18

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

4)O ออกซิเจน มีสถานะเป็นแบบใด 

ก. ข. 
ค. ง. 

ของแขง็ แก๊ส

ของเหลว กล่ีงเหลว

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

5) Au ทองค า มีสถานะเป็นแบบใด

ก. ข. 
ค. ง. 

ของแขง็ แก๊ส

ของเหลว กล่ีงเหลว

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

6) Mg แมกนีเซียม มีสถานะเป็นแบบใด

ก. ข. 
ค. ง. 

ของแขง็ แก๊ส

ของเหลว กล่ีงเหลว

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

7) ธาตุชนิดใดมีส่วนช่วยในการถนอมอาหาร 

ก. ข. 
ค. ง. 

C O

N P

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

8) ธาตุหมู่ A ตามตารางธาตุจดัเป็นก่ีหมู่

ก. ข. 
ค. ง. 

6 หมู่ 7 หมู่

8 หมู่ 9 หมู่

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

9) ก๊าซเฉ่ือย อยูใ่นธาตุหมู่ใด

ก. ข. 
ค. ง. 

II III

VI VIII

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลงัเรียน

10) ธาตุใดจดัอยูใ่น Alkali earth metals

ก. ข. 
ค. ง. 

Mg Ca Be N

Li Be He O

ใหคุ้ณคลิกเฉพาะ
ตวั ก,  ข,  ค,  ง,



แบบทดสอบหลังเรียน

เร่ือง 
ตารางธาตุ



เกมส์ ตอบค าถาม

กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม



ใช่ ไม่

คณุพรอ้มจะเรยีนรูห้รอืยงั



1) ข้อใดคอื แมกนีเซยีม 

ก. Li ข. Be

ง.  Naค. Mg

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



2) ข้อใดคอื ไนโตรเจน

ก. O ข. B

ค. S ง. N

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



3) ข้อใดคอื ออกซเิจน

ก. O ข. B

ค. S ง. N

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



4) ข้อใดคอื โบร่อน 

ก.C ข. Be

ค. B ง. Na

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



5) ข้อใดคอื โพแทสเซยีม 

ก. P ข. C

ค. K ง. N

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



6) ข้อใดคอื ฟอสฟอรัส 

ก. C ข. N

ค. P ง. K

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



7) ข้อใดคอื คารบ์อน 

ก.H ข. C

ค. O ง. N

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



8) ข้อใดคอื ก ามะถัน 

ก. C ข. S

ค.N ง. H

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



9) ข้อใดคอื ลิเทยีม 

ก. Li ข. Mg

ค.Na ง. Be

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ขอ้ตอ่ไป



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



10) ข้อใดคอื ฟลูออรีน 

ก. F ข. P

ค.N ง. B

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ถกูตอ้งคะ่..

ชนะแลว้คะ่
กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม



ค าตอบท่ีคณุเลือกคือ?

ผิดคะ่

เริม่เกมใหม่



แลว้เจอกนั  ใหม่คะ่

กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม



โรงเรยีนบา้นผาซอ่นโชคชยั

ผูจ้ดัท า
ครูท่ีปรกึษาโครงงาน

คณุครู นฤบดินทร ์  นนัทะกลุ
คณุครู แคทรยีา   ศรจีนัทะ

กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม

ด.ช.นครนิทร ์  ใจรกั
ด.ญ.มารษิา จนัทรธี์ระ

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3
ด.ช. ณรคฤ์ทธ์ิ   ส าราญ



สวสัดีคะ่

สื่อการเรยีนการสอนของเราก็จบเพียงเทา่นีค้ะ่

กลับสู่เมนูหลัก

ออกจากโปรแกรม




