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ศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และ แบบกลุ่ม
หมอก เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์ นิวเคลียร์ ของธาตุ ศึกษาอนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม
เลขมวล ไอโซโทป ศึกษา ทดลองเกี่ยวกับสีของเปลวไฟจากสารประกอบและเส้ นสเปกตรั มของธาตุบางชนิ ด
ศึกษาและเขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในอะตอม ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออร์ บิทลั
เวเลนซ์อิเล็กตรอน ศึกษาวิเคราะห์การจัดเรี ยงธาตุในตารางธาตุของนักวิทยาศาสตร์ แนวโน้ มสมบัติบางประการ
ของธาตุในตารางธาตุตามหมูแ่ ละตามคาบ ศึกษาคํานวณและเปรี ยบเทียบเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ
และไอออน
ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหรื อพันธะเคมีของสาร กฎออกเตต การเกิดพันธะและชนิด
ของพันธะโคเวเลนต์ สูตร การเรี ยกชื่อ และโครงสร้ างสารประกอบโคเวเลนต์ ความยาวพันธะ พลังงานพันธะ
การคํานวณหาพลังงานพันธะและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา แนวคิดเกี่ยวกับ เรโซแนนซ์ รู ปร่ าง
ของโมเลกุลและสภาพขัวของโมเลกุ
้
ลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์ สารโครงผลึกร่ างตา
ข่าย สมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์ การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้ างของสารประกอบไอออนิก สูตรและ
การเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก ทดลองเพื่อ
ศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาเกี่ยวกับพันธะโลหะ
ศึก ษาวิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บสมบั ติ ข องสารประกอบของธาตุ ต ามหมู่ แ ละตามคาบเกี่ ย วกั บ จุ ด หลอมเหลว จุดเดือด ความเป็ นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ การละลายนํา้ และ
เลข
ออกซิเดชัน ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาของธาตุ และการละลายนํ ้าของสารประกอบบางชนิดของธาตุหมู่
IA และ IIA ศึกษาตําแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชนั และฝึ ก
คํานวณหาเลขออกซิเดชัน ทดลองเตรี ยมสารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชันเพื่อศึกษาการเปลี่ยนสีของ
สารประกอบเชิ ง ซ้ อ นของธาตุ แ ทรนซิ ชัน ศึก ษาสมบั ติ ข องธาตุกึ่ ง โลหะ
ธาตุกัม มัน ตรั ง สี การเกิ ด
กัมมันตภาพรั งสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรั งสี ศึกษาและคํานวณครึ่ งชี วิตของธาตุกัมมันตรั งสี ศึกษา
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารกัมมันตรังสี ธาตุและ
สารประกอบบางชนิดในสิ่งมีชีวิตละสิ่งแวดล้ อม
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ
และพันธะเคมี โดยใช้ การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ
สามารถนําความรู้ และหลักการไปใช้ ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรื อแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน
สามารถจัดกระทํ าและวิเคราะห์ ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่ เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ ปัญหา มีจิต
วิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรี ยนรู้
๑. เปรี ยบเทียบและอธิ บายแบบจํ าลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รั ทเทอร์ ฟอร์ ด โบร์ และ
แบบกลุม่ หมอกได้
๒. เขียนและแปลความหมายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ของธาตุได้
๓. อธิบายผลการศึกษาที่ทําให้ นกั วิทยาศาสตร์ เชื่อว่าอิเล็กตรอนในอะตอมอยู่ในระดับพลังงาน
ต่าง ๆ กันได้
๔. เขียนการจัดเรี ยงอิเล็กตรอนในออร์ บิทลั เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุ รวมทังสามารถระบุ
้
เลขหมู่ เลขคาบและกลุม่ ของธาตุในตารางธาตุได้
๕. อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็ นหมวดหมู่จนได้
เป็ นตารางธาตุ พร้ อมทังระบุ
้ ปัญหาของการจัดหมวดหมูธ่ าตุได้
๖. สรุ ปแนวโน้ มสมบัติต่างๆ ของธาตุตามหมู่และคาบ ในเรื่ องเกี่ ยวกับขนาดอะตอม รั ศมี
ไอออน พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลว
และจุดเดือด พร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลประกอบได้
๗. คํานวณเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบและไอออน รวมทัง้ สามารถเปรี ยบเทียบ
เลขออกซิเดชันของธาตุโลหะกับธาตุอโลหะได้
๘. บอกเหตุผลที่แสดงว่ามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารหรื อพันธะเคมีได้
๙. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์และระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลได้
๑๐. เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารโคเวเลนต์ได้
๑๑. ใช้ ความรู้เรื่ องความยาวพันธะและพลังงานพันธะระบุชนิดของพันธะโคเวเลนต์ได้
๑๒. ใช้ คา่ พลังงานพันธะคํานวณหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้
๑๓. อธิบายโครงสร้ างของสารโคเวเลนต์ที่มีโครงสร้ างเรโซแนนซ์ได้
๑๔. ทํานายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และเขียนแสดงด้ วยโครงสร้ างลิวอิสได้
๑๕. อธิบายสภาพขัวและทิ
้
ศทางของขัวของพั
้
นธะโคเวเลนต์และของโมเลกุลโคเวเลนต์ได้
๑๖. ระบุช นิ ด ของแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งโมเลกุ ล โคเวเลนต์ รวมทัง้ อธิ บ ายความสัม พัน ธ์
ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารโคเวเลนต์ได้
๑๗. บอกสมบัติ ที่ แ ตกต่า งกัน ของสารโคเวเลนต์ ประเภทโมเลกุล ไม่มี ขัว้ โมเลกุล มี ขัว้ และ
โครงผลึกร่างตาข่ายได้
๑๘. อธิ บายเกี่ ยวกับกฎออกเตต การเกิ ดไอออน การเกิ ดพัน ธะไอออนิ กและโครงสร้ างของ
สารประกอบไอออนิกได้
๑๙. เขียนสูตรและเรี ยกชื่อสารประกอบไอออนิกได้

๒๐. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก และสมบัติบางประการ
ของสารประกอบไอออนิกได้
๒๑. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิได้
๒๒. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและใช้ ความรู้เรื่ องพันธะโลหะอธิบายสมบัตขิ องโลหะได้
๒๓. สรุ ป สมบัติ ต่ า ง ๆ ของธาตุแ ละสารประกอบของธาตุต ามหมู่ แ ละตามคาบเกี่ ย วกั บ
จุด หลอมเหลว จุ ด เดื อ ด ความเป็ นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์ แ ละออกไซด์
การละลายนํ ้า และเลขออกซิเดชัน พร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลประกอบได้
๒๔. เปรี ยบเทียบสมบัตขิ องธาตุแทรนซิชนั กับธาตุหมู่ IA IIA VIIA และพวกธาตุกึ่งโลหะได้
๒๕. เปรี ยบเทียบสมบัติของสารประกอบของธาตุแทรนซิชนั กับสารประกอบของธาตุหมู่ IA IIA
และ VIIA ได้
๒๖. อธิบายสมบัตขิ องธาตุกมั มันตรังสีและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ บางปฏิกิริยาได้
๒๗. อธิบายหลักการเกิดปฏิกิริยาฟิ ชชัน ปฏิกิริยาฟิ วชัน ปฏิกิริยาลูกโซ่ และการนําปฏิกิริยา
ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ได้
๒๘. บอกประโยชน์และโทษของธาตุหมู่ IA IIA VIIA ธาตุแทรนซิชนั และธาตุกมั มันตรังสีได้

