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ศึก ษาความหมายของอัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
การคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารจากกราฟ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
โดยใช้ ทฤษฎีจลน์และการชนกันของอนุภาค การเกิดสารเชิงซ้ อนกัมมันต์ พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา
เคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับผลของความเข้ มข้ น พื ้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่ งปฏิกิริยาและ ตัวหน่วงปฏิกิริยา
ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของตัวเร่ งปฏิกิริยา และการใช้ ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปั จจัยต่างๆ ที่มีต่อ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์ การเกิดปฏิกิริยาไปข้ างหน้ า ปฏิกิริยาย้ อนกลับและปฏิกิริยาที่
ผันกลับได้ ทดลองเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผนั กลับได้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ เกิดภาวะสมดุลระหว่างสถานะ
สมดุล ในสารละลายอิ่ มตัว สมดุล ไดนามิก ศึกษาและทดลองสมดุลเคมีในปฏิ กิริ ยา วิ เคราะห์ ค วามสัมพัน ธ์
ระหว่างความเข้ มข้ นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี คํานวณหาค่าคงที่ของสมดุลและ
หาความเข้ มข้ นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้ มข้ น ความดัน อุณหภูมิต่อ
ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอและการนํ าหลักของเลอชาเตอลิเอไปใช้ ในกระบวนการ
อุตสาหกรรม กระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ศึกษาไอออนในสารละลาย กรด และเบส ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์ เรเนียส
เบริ นสเตด–ลาวรี และลิวอิส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนโปรตอนของสารละลายกรด-เบส ศึกษาคู่
กรด–เบส การคํานวณและการเขียนสมการการแตกตัวของกรด-เบส การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวเป็ นไอออน
ของกรดอ่อนและเบสอ่อน ศึกษาและทดลองการแตกตัวเป็ นไอออนของนํ ้า การคํานวณค่าคงที่การแตกตัวของนํ ้า
pH ของสารละลาย และการคํานวณค่า pH อินดิเคเตอร์ สําหรับกรด-เบส สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจําวัน
และในสิ่งมีชีวิต ศึกษาและทดลองเรื่ องปฏิกิริยาสะเทินและปฏิกิริยาการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
กรดกับสารละลายเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ ศึกษาเกี่ยวกับการไทเทรตสารละลายกรด-เบส การเขียน
กราฟและการหาจุด สมมูล จากกราฟของการไทเทรต และคํ านวณหาความเข้ ม ข้ นของสารละลายกรด-เบส
ศึก ษาหลัก การเลื อกใช้ อิน ดิ เ คเตอร์ สํ าหรั บ ไทเทรตกรด-เบส การประยุก ต์ ค วามรู้ เรื่ องการไทเทรตไปใช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและทดลองสมบัติความเป็ นบัฟเฟอร์ ของสารละลาย
เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
และสารละลายกรด-เบส โดยใช้ การเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจ
ตรวจสอบ สามารถนํ าความรู้ และหลักการไปใช้ ประโยชน์ เชื่ อมโยง อธิ บายปรากฏการณ์ หรื อแก้ ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน สามารถจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ ปัญหา
มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรี ยนรู้
๑. คํานวณและเปรี ยบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๒. เขียนและแปลความหมายกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้ มข้ นของสารกับเวลา
รวมทังสามารถหาอั
้
ตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้
๓. อธิ บายแนวคิดเกี่ ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ ทฤษฎี จลน์และการชนกันของอนุภาค
และการเกิดสารเชิงซ้ อนกัมมันต์ได้
๔. แปลความหมายกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีและ
สามารถระบุได้ วา่ เป็ นปฏิกิริยาดูดหรื อคายพลังงานได้
๕. ระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๖. อธิบายผลของความเข้ มข้ นและพื ้นที่ผิวของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่มีตอ่
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
๗. อธิ บายความหมายของปฏิ กิริ ยาผัน กลับ ภาวะสมดุล สมดุล ระหว่างสถานะ สมดุล ใน
สารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงที่สมดุลได้
๘. อธิบายสมบัตติ า่ งๆ ของระบบ ณ ภาวะสมดุลได้
๙. เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของสารตังต้
้ นกับผลิตภัณฑ์ ณ ภาวะสมดุลได้
๑๐. คํานวณค่าคงที่สมดุลและความเข้ มข้ นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลได้
๑๑. ระบุปัจจัยที่ มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ พร้ อมทัง้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เมื่อ
ภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวนได้
๑๒. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลพร้ อมทังอธิ
้ บายเหตุผลได้
๑๓. อธิบายการปรับตัวของระบบเพื่อเข้ าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้ หลักของเลอชาเตอลิเอ รวมทังการ
้
เลือกภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์สงู ในอุตสาหกรรมได้
๑๔. อธิ บายการเกิ ดสมดุลเคมี ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และปรากฏการณ์ต่างๆ ใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
๑๕. เปรี ยบเทียบสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ และระบุ
ประเภทของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้
๑๖. อธิบายการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรื อเบสละลายในนํ ้า พร้ อมทังระบุ
้ ชนิดของไอออนที่ทําให้
สารละลายแสดงสมบัตเิ ป็ นกรดหรื อเบสได้
๑๗. อธิบายความหมายของกรดและเบสตามทฤษฎีกรด–เบสอาร์ เรเนียส เบริ นสเตด–ลาวรี และ
ลิวอิส พร้ อมทังอธิ
้ บายสมบัตขิ องกรดหรื อเบสตามทฤษฎีกรด–เบสเหล่านี ้ได้
๑๘. ระบุโมเลกุลหรื อไอออนที่เป็ นคู่กรด – เบสในปฏิกิริยาตามทฤษฎีกรด – เบสเบริ นสเตด –
ลาวรี ได้

๑๙. อธิบายความสามารถในการแตกตัวของกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน รวมทังคํ
้ านวณหา
ร้ อยละของการแตกตัว และค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนหรื อเบสอ่อนได้
๒๐. เปรี ยบเทียบปริ มาณการแตกตัวของกรดหรื อเบส และคํานวณหาความเข้ มข้ นของ H3O+
และ OH- โดยใช้ คา่ คงที่การแตกตัวของกรดและเบสได้
๒๑. อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุลของนํ ้าเมื่อเติมกรดหรื อเบส พร้ อมทังคํ
้ านวณหาความ
เข้ มข้ นของ H3O+ และ OH- ในสารละลายได้
๒๒. คํานวณหา pH ของสารละลายเมื่อทราบความเข้ มข้ นของ H3O+ หรื อ OH- และบอกความ
เป็ นกรด – เบสของสารละลายจากค่า pH ได้
๒๓. อธิบายเหตุผลที่ทําให้ อินดิเคเตอร์ เปลี่ยนสี และใช้ ช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ บอก
ค่า pH หรื อความเป็ นกรด – เบสของสารละลายได้
๒๔. อธิ บายความสํ าคัญของ pH หรื อความเป็ นกรด – เบสของสารละลายในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้ อมได้
๒๕. อธิบายการเกิดเกลือจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส และกรดหรื อเบสกับสารบางชนิด พร้ อม
ทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยา และบอกสมบัตขิ องเกลือที่เกิดขึ ้นได้
๒๖. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาการสะเทิน พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๒๗. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือในนํ ้า พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๒๘. อธิ บายวิธีการไทเทรต
การเลือกใช้ อินดิเคเตอร์ ที่เหมาะสมในการไทเทรตกรด – เบส
ตลอดจนคํานวณหาความเข้ มข้ นของสารละลายจากการไทเทรตได้
๒๙. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ พร้ อมทังบอกค่
้
า pH ของสารละลาย
ณ จุดสมมูลได้
๓๐. อธิ บายการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ เมื่ อเติมกรดหรื อเบสลงในระบบบัฟเฟอร์ เขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ ได้

