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1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาสถานะของสาร  การเปล่ียนแปลงพลังงานของระบบ  สมบัติของก๊าซ  ปริมาตรของก๊าซกับ
อุณหภูมิและความดัน ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ  และกฎของก๊าซ   การแพร่ของก๊าซ  สมบัติของของเหลว การ
ระเหยของของเหลว  จุดเดือดกับความดันไอ และจุดเยือกแข็ง  สมบัติของของแข็ง  การเปล่ียนสถานะ    
การจัดเรียงอนุภาคของอะตอม  เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ    
ปริมาณสารสัมพันธ์  มวลอะตอม มวลโมเลกุล  ปริมาณของสาร  อนุภาค  โมล   มวลโมเลกุล   ปริมาตร
ของก๊าซ   สารละลาย  หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย  การเตรียมสารละลาย  สมบัติคอลลิเกตีฟ  
สูตรเคมี  สูตรเอ็มพิริกัล     สูตรโมเลกุล  ความสัมพันธ์ของปริมาณสาร  กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี  
สมการเคมี ร้อยละโดยมวลของธาตุ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
2. วันและเวลำเรียน 

วันพฤหัส 9.30-10.20 
วันศุกร์ 14.45-16.25 

 
3. ผลกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือ จุดประสงค์ 

1. ระบุได้ว่าระบบใดเป็นระบบปิดหรือเปิด และค านวณหามวลของสารจากปฏิกิริยาโดยใช้กฎทรง
มวลได้ 

2. ค านวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุท่ีรวมตัวกันเป็นสารประกอบโดยใช้กฏสัดส่วนคงท่ีได้ 
3. อธิบายความหมายและค านวณหามวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอม และมวลอะตอมเฉล่ียได้ 
4. ท าการทดลองและค านวณหาขนาดโมเลกุลของสารที่ก าหนดให้ได้ 
5. อธิบายความหมายและค านวณหามวลโมเลกุลหรือมวลสาร 1 โมเลกุลได้ 
6. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล จ านวนอนภุาค มวลของสารและปริมาตรของก๊าซท่ี STP 

ได้ 
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7. ออกแบบหรือท าการทดลอง รวบรวมข้อมูล เขียนกราฟ แปลความหมายข้อมูลหรือกราฟและ

สรุปผลการทดลองเกี่ยวกับมวลของสารก่อนและหลังปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยมวลของธาตุท่ีรวม
เป็นสารประกอบได้ 

8. ท าการทดลองรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับอัตราส่วน
จ านวนโมลของสารที่ท าปฏิกิริยาพอดีกัน 

9. เขียนและดุลสมการเคมีเม่ือทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ 
10. ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นและปริมาตร  
      ตามต้องการได้ 
11. ท าการทดลองเพื่อเตรียมสารละลาย หาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งของสาร 
      บริสุทธิ์และสารละลายได้ 
12. เปรียบเทียบจุดเดือด และจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งระหว่าง สารละลายกับตัวท าละลาย  
      สาระลายท่ีมีความเข้มข้นต่างกัน สารละลายท่ีมีตัวถูกละลายต่างชนิดกัน แต่มีความเข้มข้น   
       เท่ากัน 
13. ใช้ค่าคงท่ีของการเพิ่มของจุดเดือดและค่าคงท่ีของการลดลงของจุดเยือกแข็งค านวณหามวล 
       โมเลกุลของตัวถูกละลาย จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายได้ 
14. ท าการทดลองและหาอัตราส่วนโดยปริมาตรของก๊าซท่ีเข้าท าปฏิกิริยาพอดีกันกับท่ีเกิดจาก 
      ปฏิกิริยาได้ 
15. ค านวณหาสูตรโมเลกุลของก๊าซจากปฏิกิริยาเคมีได้ 
16. ค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลได้ 
17. ค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรท่ีก าหนดให้ได้ 
18. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมลกับมวลหรือกับปริมาตรของสาร ค านวณหาจ านวนโมล  
       มวลหรือปริมาตรของสารในสมการเคมี แลหาร้อยละของผลได้จากการทดลองได้ 
19. อธิบายผลของการเปล่ียนอุณหภูมิต่อการเปล่ียนสถานะของสารได้ 
20. บอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของก๊าซได้ 
21. ค านวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิ เมื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านั้น 
      ได้ 
22. ใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายสมบัติของก๊าซเกี่ยวกับการเปล่ียนปริมาตร การเกิดความดันและการ 
       แพร่ได้ 
23. ใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับการระเหย การเกิดความดันไอ และการ 
      เดือดได้ 
24. บอกเหตุผลท่ีธาตุมีรูปต่าง ๆ ได้ 
25. ออกแบบการทดลอง ท าการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมายข้อมูล แปล 
       ความหมายข้อมูลและสรุปผลการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของก๊าซ การแพร่ของก๊าซ การ 
       เปรียบเทียบความดันไอของของเหลวและการเตรียมผลึกของก ามะถันได้ 
26. อธิบายกระบวนการท่ีน าความรู้เกี่ยวกับสมบัติของก๊าซ ของเหลว และของแข็งมาประยุกต์ใช้ 
       ในอุตสาหกรรมได้ 
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4. หัวข้อหรือหน่วยกำรเรียนรู้  
 

เนื้อหำ 
บทที่ 4 ปริมำณสัมพันธ ์
4 .1 มวลอะตอม 
4.2 มวลโมเลกุล 
4.3 โมล 
4.3.1 จ านวนโมลกับมวลของสาร 
4.3.2 ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส 
4.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊ส 
4.4 สารละลาย 
4.4.1 ความเข้มข้นของสารละลาย 
4.4.2 การเตรียมสารละลาย 
4.4.3 สมบัติบางประการของสารละลาย 
4.5 การค านวณเกี่ยวกับสูตรเคมี 
4.5.1 การค านวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร 
4.5.2 การค านวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล 
4.6 สมการเคมี 
4.7 การค านวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 
4.7.1 มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
4.7.2 ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี 
4.7.2.1 กฏของเกย-์ลูสแซก  
4.7.2.2 กฎของอาโวกาโดร 
4.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี 
4.7.4 สารก าหนดปริมาณ 
4.7.5 การค านวณจากสมการเคมีท่ีเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ 
4.7.6 ผลได้ร้อยละ 
แบบฝึกหัดท้ายบท  
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 
5.1 พันธะไอออนิก 
5.2 การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
5.3 ชนิดของผลึก 
5.4 การเปล่ียนสถานะของของแข็ง 
5.5 สมบัติของของเหลว 
5.5.1 ความตึงผิว 
5.5.2 การระเหย 
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5.5.3 ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 
5.6 สมบัติของแก๊ส 
5.6.1 ความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส 
5.6.1.1 กฏของบอยล์  
5.6.1.2 กฎของชาร์ล 
5.6.1.3 กฏรวมแก๊ส 
5.6.1.4 กฎแก๊สสมบูรณ์ 
5.6.2 การแพร่ของแก๊ส 
5.7 เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
5.7.1 การท าน้ าแข็งแห้ง 
5.7.2 การสกัดสารโดยใช้ CO2 ในรูปของของไหล 
5.7.3 การท าไนโตรเจนเหลว 
แบบฝึกหัดท้ายบท  
 
5. กำรวัดและประเมินผล 

การประเมินด้านความรู้   / ทักษะ 
ล าดับท่ี การประเมินผล ร้อยละ 
1 การทดสอบกลางภาค 15 
2 การทดสอบปลายภาค 15 
3 สอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ 20 
4 จิตพิสัย 10 
5 ปฏิบัติการทดลอง(คณะวิทยาศาสตร์) 20 
6 งานระหว่างเรียน 

- สมุดบันทึก   
- รายงาน/ช้ินงาน   
- ใบงาน   
- แผนผังมโนมติสรุปข้อความหน่วยความรู้แต่ละหน่วย   

20 

 รวม 100 
 
 

ระดับคะแนน 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 
ระดับผลการ

เรียน 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 


