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ศึกษาและคํานวณเกี่ ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของ
ธาตุ มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ ระหว่างจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริ มาตรของแก๊ สที่ STP
ศึกษาหน่วย และการคํานวณความเข้ มข้ นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรี ยมสารละลาย ศึกษาและ
ทดลองและเปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริ สทุ ธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและ
เขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคลั หรื อสูตรอย่างง่าย และสูตรโดรงสร้ าง การคํานวณหามวลเป็ นร้ อยละ
จากสูตร การคํ านวณหาสูตรเอมพิ ริ คัล และสูตรโมเลกุล ของสาร ศึกษาการเขี ยนและดุล สมการเคมี
ทดลองและคํานวณหาอัตาส่วนจํานวนโมลของสารตังต้
้ นที่ทําปฏิกิริยาพอดีกนั ศึกษาสมบัติของระบบปิ ด
และระบบเปิ ด ศึกษาและฝึ กคํานวณปริ มาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็ นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่
ศึกษาทดลองและคํานวณปริ มาตรของแก๊ สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร
ศึกษาและฝึ กคํ า นวณหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปริ ม าณของสารในสมการเคมี นัน้ ๆ และสมการเคมี ที่
เกี่ยวข้ องมากกว่าหนึง่ สมการ สารกําหนดปริมาณ ผลได้ ร้อยละ
ศึกษาสมบัติและการจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรี ยมผลึกสาร และศึกษาชนิดของ
ผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลว
เกี่ ยวกับความตึง ผิ ว การระเหย ความดัน ไอ ศึกษาและทดลองเกี่ ยวกับความดัน ไอกับจุด เดื อ ดของ
ของเหลว ความสัมพันธ์ ระหว่างความดันไอของของเหลวต่างชนิด และผลของอุณหภูมิต่อความดันไอ
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๊ ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของความดัน อุณหภูมิและปริ มาตรของแก๊ ส และคํานวณหาปริ มาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ ส
โดยใช้ กฎของบอยล์ กฎของชาร์ ล กฎรวมแก๊ ส ศึกษาและคํานวณความดัน ปริ มาตร จํานวนโมล มวล
และอุณหภูมิของแก๊ สตามกฎแก๊ สสมบูรณ์ ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ ส การคํานวณ
เกี่ยวกับกฎการแพร่ ผ่านของเกรแฮม ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
แก๊ ส
เพื่ อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส และการคํานวณ
เกี่ ยวกับผลผลิตของปฏิ กิริยาเคมี โดยใช้ การเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้
การสํ ารวจตรวจสอบ สามารถนําความรู้ และหลักการไปใช้ ประโยชน์ เชื่ อมโยง อธิ บาย
ปรากฏการณ์ หรื อแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสิ นใจ แก้ ปัญ หา มี จิตวิท ยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรี ยนรู้
๑. คํานวณมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้
๒. คํานวณมวลโมเลกุลของสารหรื อมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได้
๓. อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณต่างๆ ของสาร ซึ่งได้ แก่ จํานวนโมล จํานวนอนุภาค
มวลและปริ มาตรของแก๊ สที่ STP รวมทัง้ ใช้ ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวคํานวณหาปริ มาณใด
ปริ มาณหนึง่ ได้
๔. อธิ บายวิธี เตรี ยมสารละลายให้ มี ความเข้ มข้ น หรื อปริ ม าตรตามต้ องการ และคํานวณหา
ความเข้ มข้ นของสารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กําหนดให้ ได้
๕. เปรี ยบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งหรื อจุดหลอมเหลวของสารต่อไปนี ้ได้
๕.๑ สารละลายกับตัวทําละลาย
๕.๒ สารละลายที่มีตวั ทําละลายชนิดเดียวกัน แต่ความเข้ มข้ นต่างกัน
๕.๓ สารละลายที่มีตวั ทําละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้ มข้ นเท่ากัน
๖. คํานวณหามวลเป็ นร้ อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กําหนดให้ ได้
๗. คํานวณหาสูตรเอมพิริคลั และสูตรโมเลกุลของสารได้
๘. เขียนและดุลสมการเคมี เมื่อทราบสารตังต้
้ นและผลิตภัณฑ์ได้
๙. คํานวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็ นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ได้
๑๐. สรุปข้ อความของกฎเกย์–ลูสแซกและกฎอาโวกาโดร รวมทังสามารถใช้
้
กฎทังสองคํ
้
านวณหา
ปริ มาตรของแก๊ สที่เกี่ยวข้ องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊ สได้
๑๑. คํานวณหาจํานวนโมล มวลของสาร ปริ มาตรของแก๊ สที่ STP หรื อจํานวนอนุภาคของสาร
จากสมการเคมีได้
๑๒. ระบุสารกําหนดปริ มาณและใช้ คํานวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้
๑๓. คํานวณหาผลได้ ร้อยละของสารจากการทดลองที่กําหนดให้ ได้
๑๔. อธิบายสมบัตบิ างประการของของแข็งได้
๑๕. อธิบายเหตุผลที่ทําให้ ธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรูปต่าง ๆ ได้
๑๖. อธิบายสมบัตขิ องของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหยและการเกิดความดันไอได้
๑๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวได้
๑๘. ใช้ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ สอธิบายสมบัตบิ างประการของแก๊ สได้
๑๙. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของแก๊ สได้
๒๐. ใช้ กฎต่าง ๆ ของแก๊ สคํานวณหาปริ มาตร ความดัน อุณหภูมิ และจํานวนโมลหรื อมวลของ
แก๊ สได้
๒๑. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊ สกับมวลโมเลกุล รวมทังสามารถเปรี
้
ยบเทียบ
อัตราการแพร่และอัตราการแพร่ผา่ นของแก๊ สได้

