
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

เคมี  เลม ๑      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔                           เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๕  หนวยกิต 

 

ศึกษาเก่ียวกับสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมีในระบบ GHS และ NFPA ขอควรปฏิบัติ

ในการทําปฏิบัติการเคมี ท้ังกอนทําปฏิบัติการ ขณะทําปฏิบัติการ และหลังทําปฏิบัติการ การกําจัดสารเคมี 

และการปฐมพยาบาลเม่ือไดรับอุบัติเหตุจากสารเคมี ศึกษาการพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดจากการ

วัดจากความเท่ียงและความแมน อุปกรณวัดปริมาตรและวัดมวล เลขนัยสําคัญ หนวยวัดในระบบเอสไอ แฟก

เตอรเปลี่ยนหนวย รวมท้ังวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร  

ศึกษาแบบจําลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน รัทเทอรฟอรด โบร และแบบกลุมหมอก เขียนและแปล

ความหมายสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 

ศึกษาความหมายของระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ออรบิทัล เวเลนซอิเล็กตรอน วิวัฒนาการของการสราง

ตารางธาตุและตารางธาตุในปจจุบัน แนวโนมสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมูและตามคาบ 

เก่ียวกับขนาดอะตอม ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี ศึกษา

สมบัติของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวและอันตรายจากไอโซโทป

กัมมันตรังสี คํานวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

การชัสารกัมมันตรังสี การนําธาตุไปใชประโยชน รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 ศึกษาพันธะเคมี สัญลักษณแบบจุดและกฎออกเตต การเกิดพันธะไอออนิก สูตรเคมีและชื่อของ

สารประกอบไอออนิก เลขออกซิเดชัน พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออ

นิก สมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ การเกิดพันธะโคเวเลนต โครงสรางลิวอิส สูตรโมเลกุลและชื่อของ

สารประกอบโคเวเลนต ความยาวและพลังงานพันธะ เรโซแนนซ การคํานวณพลังงานพันธะและพลังงานของ

ปฏิกิริยา รูปรางและสภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลและสมบัติของสาร                    

โคเวเลนต สารโคเวเลนตโครงรางตาขาย การเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ และการนําสารประกอบ

ชนิดตาง ๆ ไปใชประโยชนของสารประกอบ  

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การสังเกต วิเคราะห 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี

ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

 

ผลการเรียนรู 



๑. บอกและอธิบายขอปฏิบัติเบื้องตน และปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความตระหนักในการทําปฏิบัติการเคมี

เพ่ือใหมีความปลอดภัย ท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางแกไขเม่ือเกิด

อุบัติเหตุ 

๒. เลือกและใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการทําปฏิบัติการ และวัดปริมาณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

๓. ระบุหนวยวัดปริมาณตาง ๆ ของสาร และเปลี่ยนหนวยวัดใหเปนหนวยในระบบเอสไอดวยการใช

แฟกเตอรเปลี่ยนหนวย 

๔. นําเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 

๕. สืบคนขอมูลสมมติฐาน การทดลองหรือผลการทดลองท่ีเปนประจักษพยานในการเสนอ              

แบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม 

๖. เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ และระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอม    

จากสัญลักษณนิวเคลียร รวมท้ังบอกความหมายของไอโซโทป 

๗. อธิบายและเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานยอยเม่ือทราบเลข

อะตอมของธาตุ 

๘. ระบุหมู คาบ ความเปนโลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุแทรนซิชันใน

ตารางธาตุ 

๙. วิเคราะห และบอกแนวโนมสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมูและตามคาบ 

๑๐. บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุมธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

๑๑. อธิบายสมบัติและคํานวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

๑๒. สืบคนขอมูลและยกตัวอยางการนําธาตุมาใชประโยชน รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและ     

สิ่งแวดลอม 

๑๓. อธิบายการเกิดไอออนและการเกิดพันธะไอออนิก โดยใชแผนภาพหรือสัญลักษณแบบจุดของลิวอิส 

๑๔. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 

๑๕. คํานวณพลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิกจากวัฏจักรบอรน-ฮาเบอร 

๑๖. อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

๑๗. เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิของปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก 

๑๘. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนตแบบพันธะเดี่ยว พันธะคู และพันธะสาม ดวยโครงสรางลิวอิส 

๑๙. เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต 

๒๐. วิเคราะหและเปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต รวมท้ังคํานวณ

พลังงานท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนตจากพลังงานพันธะ 

๒๑. คาดคะเนรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตโดยใชทฤษฎีการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และ

ระบุสภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต 

๒๒. ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต และเปรียบเทียบจุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และการละลายน้ําของสารโคเวเลนต 



๒๓. สืบคนขอมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนตโครงรางตาขายชนิดตาง ๆ 

๒๔. อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ 

๒๕. เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ สืบคนขอมูล

และนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต และโลหะ ได

อยางเหมาะสม 

 

รวมท้ังหมด  ๒๕   ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

เคมี  เลม ๒      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔                           เวลา  ๖๐ ช่ัวโมง  จํานวน ๑.๕  หนวยกิต 

 

ศึกษาความหมายและคํานวณมวลอะตอม มวลอะตอมสัมพัทธ มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ  โมล มวล

ตอโมล มวลโมเลกุลและมวลสูตร ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแกสท่ี 

STP ศึกษากฎสัดสวนคงท่ี คํานวณอัตราสวนโดยมวล อัตราสวนโดยโมล รอยละโดยมวล สูตรโมเลกุลและสูตร

เอมพิริคัล  

ศึกษาหนวยความเขมขนและการคํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยรอยละ สวนในลานสวน 

สวนในพันลานสวน โมลาริตี โมแลลิตี และเศษสวนโมล ศึกษาการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์และจาก

การเจือจางสารละลายเขมขน เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย 

ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี อัตราสวนโดยโมลของสารในปฏิกิริยาเคมี แปลความหมาย

สัญลักษณในสมการเคมี คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีตามกฎทรงมวล ศึกษากฎของเกย-ลูสแซก

และสมมติฐานของอาโวกาโดร  คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใชความสัมพันธระหวางโมล มวล 

ความเขมขน และปริมาตรแกส คํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน ปริมาณสารเม่ือมีสารกําหนด

ปริมาณ และผลไดรอยละ 

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูล  การสังเกต วิเคราะห 

เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี

ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร รวมท้ังทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการคิดและการแกปญหา ดานการสื่อสาร  สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชใน

ชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรู 

๑. บอกความหมายของมวลอะตอมของธาต ุและคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และ

มวลสูตร 

๒. อธิบายและคํานวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธของโมล จํานวนอนุภาค มวล และ

ปริมาตรของแกสท่ี STP  

๓. คํานวณอัตราสวนโดยมวลของธาตุองคประกอบของสารประกอบตามกฎสัดสวนคงท่ี 

๔. คํานวณสูตรอยางงายและสูตรโมเลกุลของสาร 

๕. คํานวณความเขมขนของสารละลายในหนวยตาง ๆ 

๖. อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายใหมีความเขมขนในหนวยโมลาริตี และปริมาตรของ

สารละลายตามท่ีกําหนด 



๗. เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมท้ังคํานวณจุดเดือดและ

จุดเยือกแข็งของสารละลาย 

๘. แปลความหมายสัญลักษณในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิด 

๙. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับมวลสาร 

๑๐. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับความเขมขนของสารละลาย 

๑๑. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับปริมาตรแกส 

๑๒. คํานวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายข้ันตอน 

๑๓. ระบุสารกําหนดปริมาณ และคํานวณปริมาณสารตาง ๆ ในปฏิกิริยาเคมี  

๑๔. คํานวณผลไดรอยละของผลิตภัณฑในปฏิกิริยาเคมี 

 

รวมท้ังหมด  ๑๔   ผลการเรียนรู 

 


