
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

วิชา  เคม ี    ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560 

         ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

บทที่  4 

ปริมาณสัมพันธ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของมวลอะตอม  ค านวณหามวลอะตอมของธาต ุ มวลของธาต ุ1 อะตอมและมวลอะตอม
เฉลีย่ของธาตไุด้ 

2. อธิบายความหมายของมวลโมเลกลุ. ค านวณหามวลโมเลกลุของสารหรือมวลสตูรและมวลของสาร 1 โมเลกลุได้ 
3. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณตา่ง ๆ ของสาร  ซึง่ได้แก่  จ านวน โมล  จ านวนอนภุาค  มวลและปริมาตร

ของแก๊สที่ STP  รวมทัง้ใช้ความสมัพนัธ์ดงักลา่วค านวณหาปริมาณใดปริมาณหนึง่ได้ 
4. อธิบายวธีิเตรียมสารละลายให้มคีวามเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ   และค านวณหาความเข้มข้นของ

สารละลายในหนว่ยตา่ง ๆ ที่ก าหนดให้ 
5. เปรียบเทียบจดุเดือดและจดุเยือกแข็งของสารตอ่ไปนีไ้ด้ 

- สารละลายกบัตวัท าละลาย 
- สารละลายที่มีตวัท าละลายชนิดเดียวกนั  แตค่วามเข้มข้นตา่งกนั 
- สารละลายที่มีตวัท าละลายตา่งชนิดกนั  แตม่ีความเข้มข้นเทา่กนั 

6. ค านวณหามวลเป็นร้อยละของธาตอุงค์ประกอบจากสตูรทีก่ าหนดให้ได้ 
7. ค านวณหาสตูรเอมพิริคลัและสตูรโมเลกลุของสารได้ 
8. เขียนและดลุสมการเคมี  เมื่อทราบวารตัง้ต้นและผลติภณัฑ์ได้ 
9. ค านวณหามวลของสารในปฎิกิริยาที่เป็นไปตามกฎทรงมวลได้ 
10. ค านวณหาอตัราสว่นโดยมวลของธาตทุี่รวมตวักนัเป็นสารประกอบตามกฎสดัสว่นคงที่ได้ 
11. สรุปข้อความของกฎเกย์ – ลสูแซกและกฎอาโวกาโดร  พร้อมใช้กฎทัง้สองค านวณหาปริมาตรของแก๊สที่เก่ียวข้อง

ในปฏิกิริยาเคมีและสตูรโมเลกลุของแก๊สได้ 
12. ค านวณหาจ านวนโมล  มวลของสาร  ปริมาตรของแก๊สที่  STP  หรือจ านวนอนภุาคของสารจากสมการเคมีได้ 
13. ระบสุารก าหนดปริมาณและใช้ค านวณหาปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้ 
14. ค านวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่ก าหนดให้ได้ 
15. ท าการทดลอง  รวบรวมข้อมลู  น าเสนอข้อมลู  แปลความหมายและสรุปผลการทดลองเก่ียวกบัการเตรียม

สารละลาย  การหาจดุเดือดและจดุหลอมเหลวของสารบริสทุธ์ิและสารละลาย  อตัราสว่นจ านวนโมลของสารท่ี
ท าปฏิกิริยาพอดีกนัและอตัราสว่นโดยปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีได้ 

 



หวัข้อเนือ้หาวิชาและระยะเวลาเรียน 
 
สปัดาห์ที่ คาบท่ี สาระ/เนือ้หา หมายเหต ุ
1 1 

 
2-3 

แจ้งวตัถปุระสงค์รายวิชา  เกณฑ์การประเมินผล   
ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานนกัเรียน 
มวลอะตอม  มวลโมเลกลุ 

 

2 1 
2-3 

โมล 
จ านวนโมลกบัมวลของสาร 

 

3 1-2 
 
 
3 

ปริมาตรตอ่โมลของแก๊ส 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวน โมล  อนภุาค  มวลและ
ปริมาตรของแก๊ส 
สารละลายและความเข้มข้นของสารละลาย 

 

4 1 
2-3 

สารละลายและความเข้มข้นของสารละลาย 
การเตรียมสารละลาย 
การทดลอง 4.1  การเตรียมสารละลาย 

 

5 1 
 
 
2-3 
 
 
ชัว่โมง 0 

สมบตัิบางประการของสารละลาย 
การทดลอง 4.2  การหาจดุเดือดของสารบริสทุธ์ิและ
สารละลาย 
สมบตัิบางประการของสารละลาย 
การทดลอง 4.3  การหาจดุหลอมเหลวของสารบริสทุธ์ิและ
สารละลาย 
สอบยอ่ยครัง้ที่ 1 

 

6 1 
 
2-3 

การค านวณเก่ียวกบัสตูรเคมีและการค านวณมวลเป็นร้อย
ละจากสตูร 
การค านวณหาสตูรเอมพิริกลัและสตูรโมเลกลุ 

 

7 1-3 สมการเคม ี
การทดลอง 4.4  ปฏิกิริยาระหวา่งเลด (ll) ไนเตรตกบั
โพแทสเซียมไอโอไดด์ 

 

8 1 
2-3 
 
 
 

มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี 
การทดลอง 4.5  การศกึษาปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยา
ระหวา่งแก๊สออกซิเจนกบัแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์ 
กฎของเกย์ – ลสูแซกและกฎของอาโวกาโดร 

 

9  สอบกลางภาค  
10 1-2 

3 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณของสารในสมการเคมี 
สารก าหนดปริมาณ 

 



11 1 
2-3 

สารก าหนดปริมาณ 
การค านวณจากสมการเคมีทีเ่ก่ียวข้องมากกวา่หนึง่สมการ 

 

12 1 
ชัว่โมง 0 

ผลได้ร้อยละ 
สอบยอ่ยครัง้ที่ 2 

 

 
 

บทที่  5 

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบตัิบางประการของของแข็งได้ 
2. อธิบายเหตผุลที่ท าให้ธาตบุางชนิดปรากฏเป็นรูปตา่ง ๆ ได้ 
3. อธิบายสมบตัขิองของเหลวเก่ียวกบัความตงึผิว  การระเหยและการเกิดความดนัไอได้ 
4. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความดนัไอกบัจดุเดือดของของเหลวได้ 
5. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบตัิของแก๊สบางประการได้ 
6. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งอณุหภมูิ ความดนั และปริมาตรของแก๊สได้ 
7. ใช้กฎตา่ง ๆ ของแก๊สค านวณหาปริมาตร ความดนั อณุหภมูิ และจ านวนโมลหรือมวลของแก๊สได้  
8. อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการแพร่ของแก๊สกบัมวลโมเลกลุ รวมทัง้สามารถเปรียบเทียบอตัราการแพร่และ

อตัราการแพร่ผา่นของแก๊สได้ 
9. ท าการทดลอง รวบรวมข้อมลู แปลความหมายข้อมลู และสรุปผลการทดลอง เพื่อศกึษารูปผลกึก ามะถนั การ

เปรียบเทียบความดนัไอของของเหลว ผลของความดนัไอหรืออณุหภมูิตอ่ปริมาตรของแก๊ส และการแพร่ของแก๊ส
ได้ 
 
หวัข้อเนือ้หาวิชาและระยะเวลาเรียน 
 
สปัดาห์ที่ คาบท่ี สาระ/เนือ้หา หมายเหต ุ
12 2-3 สมบตัิของของแข็ง 

การจดัเรียงอนภุาคของของแข็ง 
การทดลอง 5.1  การศกึษารูปผลกึของก ามะถนั 

 

13 1 
2 
3 

ชนิดของผลกึ 
การเปลีย่นสถานะของของแขง็ 
สมบตัิของของเหลวและความตงึผิว 

 

14 1 
2-3 

การระเหย 
ความดนัไอกบัจดุเดือดของของเหลว 
การทดลอง 5.2  การเปรียบเทียบความดนัไอของของเหลว 

 



15 1 
2 
 
 
3 

สมบตัิของแก๊ส 
ความสมัพนัธ์ของปริมาตร ความดนั และอณุหภมูิของแก๊ส 
การทดลอง 5.3  ผลของความดนัหรืออณุหภมูิตอ่ปริมาตร
ของแก๊ส 
กฎของบอยล์และกฎของชาร์ล 

 

16 1 
2-3 

กฎรวมแก๊สและกฎแก๊สสมบรูณ์ 
กฎแก๊สสมบรูณ์ (ตอ่) 
การแพร่ของแก๊ส 
การทดลอง 5.4  การแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊ส
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (สาธิต) 

 

17 1 
2-3 
 
 
ชัว่โมง 0  

การแพร่ของแก๊ส 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัสมบตัิของของแขง็ ของเหลว และ
แก๊ส  การท าน า้แข้งแห้ง การสกดัสารโดยใช้ CO2 ในรูปของ
ไหลและการท าไนโตรเจนเหลว 
สอบยอ่ยครัง้ที่ 3 

 

18  สอบปลายภาค   
 

ต าราเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบ 

ส าหรับผู้สอน 

1. คูม่ือครูสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและเพิ่มเตมิ  เคมี เลม่ 2  

2. หนงัสอืเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและเพิ่มเติม  เคมี เลม่ 2  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  

๒๕๔๔ 

ส าหรับผู้เรียน 

1. หนงัสอืเรียนครูสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและเพิม่เตมิ  เคมี เล่ม 2 

 

 

 

 


