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ศึกษาทดลองการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
ศึกษาปฏิ กิริ ยาออกซิเดชัน ปฏิ กิริ ยารี ดักชัน ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ตัวรี ดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ การเขียนและดุล
สมการรี ดอกซ์โดยใช้ เลขออกซิเดชันและครึ่ งปฏิกิริยา ศึกษาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับ
หลักการของเซลล์กลั วานิก ศึกษาการเขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์และ
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ ปฏิ กิริยาในเซลล์กัลวานิกประเภทเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิ
บางชนิด ทดลองเพื่อศึกษาหลักการสร้ างและการทํางานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่ ศึกษาหลักการ
ของเซลล์อิเล็กโทรไลติกและทดลองการแยกสารละลายด้ วยไฟฟ้าตามหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลติก
ศึกษาการแยกสารที่หลอมเหลวด้ วยไฟฟ้า ศึกษาและทดลองชุบโลหะด้ วยกระแสไฟฟ้า ศึกษาวิธีการทําให้
โลหะบริ สทุ ธิ์ การถลุงแร่ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการผุกร่อนและการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
ศึกษาและสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับชนิด สมบัติ และการนํามาใช้ ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบที่
สําคัญในประเทศไทย ศึกษาแร่ประกอบหิน แร่เศรษฐกิจ การถลุงหรื อการสกัดแร่เพิ่อนําไปใช้ ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโซเดียมคลอไรด์
และอุตสาหกรรมปุ๋ย
เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับเซลล์ ไ ฟฟ้ าเคมี และปฏิ กิริย าในเซลล์ ไ ฟฟ้ าเคมี ธาตุและ
สารประกอบอนินทรี ย์ที่สําคัญในอุตสาหกรรม โดยใช้ การเรี ยนรู้ ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะหาความรู้ การสํ ารวจตรวจสอบ สามารถนํ าความรู้ และหลักการไปใช้ ประโยชน์ ในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ ห รื อแก้ ปัญ หาในชี วิตประจํ าวัน มี ความสามารถในการจัดกระทํ าและวิ เ คราะห์ ข้อมูล
ตัดสินใจ แก้ ปัญหา สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู รวมทังมี
้ จิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริ ยธรรม
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรี ยนรู้
๑. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารี ดกั ชัน ปฏิกิริยารี ดอกซ์ ตัวรี ดิวซ์ และ
ตัวออกซิไดส์ ในด้ านการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได้
๒. จัด ลํ า ดับ ความสามารถในการรั บ อิ เ ล็ ก ตรอนของธาตุ ห รื อ ไอออนและเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถในการเป็ นตัวรี ดวิ ซ์หรื อตัวออกซิไดส์ได้
๓. ดุลสมการรี ดอกซ์โดยใช้ เลขออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยาได้
๔. ต่อเซลล์ กัลวานิกจากครึ่ งเซลล์ที่กําหนดให้ พร้ อมทัง้ บอกขัว้ แอโนด ขัว้ แคโทดและเขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาได้
๕. เขียนแผนภาพเซลล์กลั วานิกได้
๖. อธิ บายวิธีหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่ งเซลล์ (Eo) โดยการเปรี ยบเทียบกับครึ่ งเซลล์
ไฮโดรเจนมาตรฐานได้
๗. ใช้ ค่า Eo ของครึ่ ง เซลล์ คํานวณหาค่าศักย์ไ ฟฟ้าของเซลล์และทํานายการเกิดปฏิกิริยา
รี ดอกซ์ได้
๘. อธิ บายหลักการทํางานของเซลล์กัลวานิก เซลล์ปฐมภูมิ เซลล์ทุติยภูมิและเซลล์อิเล็กโทรไลติกได้
๙. อธิ บายหลักการทํางานพร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ ในถ่านไฟฉาย เซลล์
แอลคาไลน์ เซลล์ปรอท เซลล์เงิน เซลล์เชื ้อเพลิงไฮโดรเจน – ออกซิเจน เซลล์เชื ้อเพลิงโพรเพน –
ออกซิ เจน เซลล์ สะสมไฟฟ้ าแบบตะกั่ว เซลล์ นิกเกิล – แคดเมี ยมและเซลล์โซเดียม –
ซัลเฟอร์ ได้
๑๐. อธิ บายหลักการของการแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้ วยกระแสไฟฟ้าและ
การทําโลหะให้ บริ สทุ ธิ์ พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นได้
๑๑. อธิบายสาเหตุหรื อภาวะที่ทําให้ โลหะเกิดการผุกร่อนพร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาได้
๑๒. อธิบายวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ์ การรมดํา วิธีแคโทดิก การเคลือบผิว
ด้ วยพลาสติก สีหรื อนํ ้ามัน การชุบด้ วยโลหะได้
๑๓. อธิบายหลักการทํางานของแบตเตอรี่ อิเล็กโทรไลต์แข็ง แบตเตอรี่ อากาศ การทําอิเล็กโทร
ไดอะลิซิสนํ ้าทะเลได้
๑๔. อธิบายหลักการถลุงแร่หรื อการสกัดแร่ดีบกุ ทองแดง สังกะสี แคดเมียม ทังสเตน พลวง
แทนทาลัม ไนโอเบียม และเซอร์ โคเนียม พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นได้
๑๕. บอกประโยชน์ของทองแดง สังกะสี แคดเมียม ดีบกุ ทังสเตน พลวง แทนทาลัม ไนโอเบียม
และเซอร์ โคเนียมได้

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

อธิบายสมบัตแิ ละประโยชน์ของแร่รัตนชาติชนิดต่าง ๆ ได้
อธิบายวิธีพฒ
ั นาคุณภาพของแร่รัตนชาติได้
อธิบายขันตอนสํ
้
าคัญของการทําผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้
บอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างได้
อธิบายวิธีการผลิตแก้ วและปูนซีเมนต์ได้
อธิบายวิธีการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ได้
อธิ บายวิธีการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊ สคลอรี นจากโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ เซลล์
เยื่อแลกเปลี่ยนไอออน พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นได้
๒๓. อธิบายกระบวนการผลิตโซดาแอชและสารฟอกขาว พร้ อมทังเขี
้ ยนสมการแสดงปฏิกิริยาที่
เกิดขึ ้นได้
๒๔. อธิ บ ายกระบวนการผลิ ต ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทส และปุ๋ยผสม ตลอดจน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ที่เกิดจากการใช้ ป๋ ยได้
ุ
๒๕. อธิบายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ที่เกิดจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้

