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        แผนการจัดการเรียนรู้ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
รายวิชา เคมี 3 รหัสวิชา 32221 

ภาคเรียนที ่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 

ผู้จัดท า 

นายเดชวัตร  ตติยเกียรตถิาวร 
ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
เร่ือง สมบัติของแก๊ส 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง แก๊ส            เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 สืบค้นข้อมูล น ำเสนอตัวอย่ำง และอธิบำยกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่ำง ๆ ของ
แก๊สในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันและในอุตสำหกรรม 

 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 แก๊สประกอบด้วยอนุภำคท่ีมีมวลน้อย และมีขนำดเล็กมำกจนถือได้ว่ำอนุภำคของแก๊สไม่มี ปริมำตร 
โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่ำงกันมำกส่งผลให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่ำงโมเลกุลน้อยมำก โมเลกุลของแก๊ส
เคล่ือนท่ีอย่ำงอิสระด้วยอัตรำเร็วคงท่ีตลอดเวลำในแนวเส้นตรง  สมบัติต่ำง ๆ ของแก๊สสำมำรถอธิบำยได้
ด้วยทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
 ๑. อธิบำยสมบัติบำงประกำรของแก๊สได้  
 ๒. สรุปหลักกำรส ำคัญของทฤษฎีจลน์ของแก๊สได้  
 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
 ๑. ใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สในกำรอธิบำยสมบัติของแก๊สได้  
   ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
  ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
สมบัติและกฎต่ำง ๆ ของแก๊สสำมำรถน ำไปใช้อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและใน
อุตสำหกรรม 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
    ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 ๔. อยู่อย่ำงพอเพียง 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
   ๑. ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และ Understanding Check เพื่อวัดควำมรู้เดิมของ

นักเรียนก่อนเข้ำสู่กิจกรรม 
   ๒. ครูให้นักเรียนอ่ำนค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี  
    ม.๕ เล่ม ๑ ดังนี้ 

• กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร ควำม
ดันและอุณหภมูิของแก๊สไว้อย่ำงไร 

  • ทฤษฎีจลน์ของแก๊สสำมำรถน ำมำอธิบำยกำรแพร่ของแก๊สได้อย่ำงไร 
  • กฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮมมีใจควำมส ำคัญว่ำอย่ำงไร 
  • สมบัติและกฎต่ำง ๆ ของแก๊สสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงไร 

จำกนั้นให้นักเรียนในห้องร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยครูยังไม่ต้องเฉลย ซึ่งเมื่อเรียนจบใน
เนื้อหำท่ีสำมำรถเฉลยค ำถำมแต่ละข้อได้ จึงให้ครูถำมค ำถำมข้อนั้นแล้วให้นักเรียนตอบอีกครั้ง
หนึ่ง 

  ๓. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
ว่ำ “สารต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานะแก๊สจะมีสมบัติอย่างไร”  ให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม จำกนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรำย 

ช่ัวโมงท่ี ๑-๓ 

 ข้ันน า 



(แนวตอบ : สารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับภาชนะท่ีบรรจุ มี
ความหนาแน่นต่่า และสามารถแพร่ได้) 

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สมบัติ
ของ 
 แก๊ส จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  

   ๒. นักเรียนน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำท ำเป็นรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม เช่น  
    แผนภำพ แผนผัง เขียนบรรยำย 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมำน ำเสนอเรื่องท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและผลงำนกำรจัดท ำข้อมูล

ของกลุ่มตนเองหน้ำช้ันเรียนทีละกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกันจนครบทุกกลุ่ม  
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 

   ๔. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง สมบัติของแก๊ส  เช่น 
  ๑) แก๊สมีสมบัติอย่ำงไร 

(แนวตอบ : สารที่อยู่ในสถานะแก๊สจะมีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับภาชนะท่ีบรรจุ 
มีความหนาแน่นต่่า และสามารถแพร่ได้) 

    ๒) เพรำะเหตุใดแก๊สจึงมีรูปร่ำงและปริมำตรไม่แน่นอนโดยข้ึนอยู่กับภำชนะท่ีบรรจุ 
(แนวตอบ :จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าวว่า โมเลกุลของแก๊สมีขนาดเล็กมากและไม่มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างกันและกัน ดังนั้น โมเลกุลของแก๊สจะแพร่กระจายเต็มพื้นท่ีภาชนะท่ีบรรจุ) 

  ๓) ควำมหนำแน่นของแก๊สจะมีค่ำเป็นอย่ำงไร 
(แนวตอบ : จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าวว่า โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมาก แรงดึงดูดและ
แรงผลักระหว่างโมเลกุลจึงน้อยมาก ดังนั้น สารในสถานะแก๊สจึงมีความหนาแน่นต่่า) 

 ๔) เพรำะเหตุใดแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลแตกต่ำงกันจึงมีอัตรำเร็วในกำรแพร่แตกต่ำงกัน 
(แนวตอบ : จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าวว่า ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน แก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจลน์
เฉล่ียเท่ากัน แต่แก๊สแต่ละชนิดจะมีมวลโมเลกุลไม่เท่ากัน ดังนั้น แก๊สแต่ละชนิดจะมีความเร็ว
เฉล่ียไม่เท่ากัน แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลน้อย จะมีความเร็วเฉล่ียมาก จึงแพร่ได้เร็วกว่าแก๊สท่ีมีมวล
โมเลกุลมาก) 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 
ขั้นท่ี ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  ๕. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำเรื่อง สมบัติของแก๊ส ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจ 

และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบ้ืองต้นส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 
  ๖. นักเรียนท ำใบงานที่ ๑.๑.๑ เร่ือง สมบัติของแก๊ส  

ข้ันสอน 



  ๗. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
  ๘. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 

๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 

๒. ครูตรวจสอบผลกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๑.๑.๑ เรื่อง สมบัติของแก๊ส 
๔. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของแก๊ส ดังนี้ 

• แกส๊ประกอบด้วยอนุภำคท่ีมีมวลน้อย และมีขนำดเล็กมำกจนถือได้ว่ำอนุภำคของแก๊สไม่มี
ปริมำตร 

• โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่ำงกันมำก ส่งผลให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่ำงโมเลกุลน้อยมำก 
• โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอย่ำงอิสระด้วยอัตรำเร็วคงท่ีตลอดเวลำ ในแนวเส้นตรง 
• ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน แก๊สทุกชนิดจะมีพลังงำนจลน์เฉล่ียเท่ำกัน และแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน 
• แก๊สอุดมคติ (ideal gas) คือ แก๊สท่ีไม่ว่ำจะอยู่ในสภำวะใดก็ตำมจะมีพฤติกรรมและสมบัติ

เป็นไปตำมกฎทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
• แก๊สจริง (real gas) คือ แก๊สท่ีมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตำมกฎและทฤษฎีจลน์ของแก๊สในสภำวะ

ปกติ 
• แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลมำกจะมีควำมเร็วเฉล่ียต่ ำจึงแพร่ได้ช้ำ ส่วนแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลน้อยจะมี

ควำมเร็วเฉล่ียสูงจึงแพร่ได้เร็ว 
• แก๊สจริงจะมีสมบัติใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคติเมื่ออุณหภูมิสูงและควำมดันต่ ำ 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  ๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๓) ใบงำนท่ี ๑.๑ เรื่อง สมบัติของแก๊ส 

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
 

๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๗.๑ การประเมินก่อน
เรียน  
 - แบบทดสอบก่อน

 
 

- ตรวจแบบทดสอบ 

 
 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

- ประเมินตำมสภำพจริง 

ข้ันสรุป 



รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
   เรียน หน่วยกำร   
      เรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 

  ก่อนเรียน หน่วยกำร   
  เรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 

  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑  
  แก๊ส 

๗.๒ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) สมบัติของแก๊ส 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๑.๑ 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๑.๑ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย    
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ใบงานที ่๑.๑ 
เรื่อง สมบัติของแก๊ส 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
๑.  แก๊สประกอบด้วยอนุภำคท่ีมีมวล ………… และมีขนำด ………… จนถือได้ว่ำ อนุภำคของแก๊สไม่มี 

…………......... 
 

๒.  โม เลกุ ลขอ งแก๊ สอยู่  …………………… ท ำ ให้ แร ง ดึ ง ดูดและแรงผลักระหว่ ำ ง โม เลกุ ลขอ งแก๊ ส 
…………………….......  

 จนถือว่ำไม่มีแรงมำกระท ำกัน 
 

๓. โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอย่ำง ………… ในแนว ………… ด้วยอัตรำเร็ว ………… และไม่เป็นระเบียบ 
จนกระท่ังชนกับโมเลกุลอื่น จึงเปล่ียนทิศทำง และ ………… 

 

๔.  โมเลกุลของแก๊สท่ีชนกันเอง จะเกิดกำรถ่ำยโอน ………………… ให้แก่กัน แต่พลังงำนรวมของระบบมีค่ำ 
………… เรียกว่ำ กำรชนแบบ ……………… 

 

๕.  ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลจะเคล่ือนท่ีด้วยอัตรำเร็ว ……………… แต่จะมีพลังงำน
จลน์เฉล่ีย ……………… 

 

๖.  รูปร่ำงและปริมำตรของแก๊ส ……………… ขึ้นอยู่กับ ……………………………… และแก๊สจะมีควำมหนำแน่น 
……………… ของแข็งและของเหลว 

 

๗.  แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลมำก จะมีควำมเร็วเฉล่ีย ……… จึงแพร่ได้ ……… ส่วนแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลน้อย จะมี
ควำมเร็วเฉล่ีย ……… จึงแพร่ได้ ……… 

 

๘. แก๊สท่ีมีสมบัติเป็นไปตำมทฤษฎีจลน์ของแก๊สทุกประกำร เรียกว่ำ ……………………… หรือ ………………………
ส่วนแก๊สท่ีไม่เป็นไปตำมทฤษฎีจลน์ เรียกว่ำ ……………………… 

 

๙. แก๊สจริงจะมีสมบัติใกล้เคียงกับแก๊สสมบูรณ์ เมื่ออุณหภูมิ ……… และควำมดัน ……… 
 

๑๐. ระบุลักษณะของแก๊สจริงและแก๊สสมบูรณ์ลงในตำรำงให้ถูกต้อง  
 

ลักษณะ แก๊สจริง แก๊สสมบูรณ์ 
ขนำดของโมเลกุล ขนำดเล็ก เมื่อเทียบกับระยะห่ำง

ระหว่ำงโมเลกุล 
……………………………………… 
……………………………………… 

ปริมำตร ปริมำตรภำชนะ – ปริมำตรแก๊ส ……………………………………… 
แรงระหว่ำงโมเลกุล ……………………………………… ไม่มีแรงกระท ำต่อกัน 

ลักษณะกำรชน ……………………………………… กำรชนแบบยืดหยุ่น 
กำรควบแน่น ……………………………………… ไม่เกิด 

 
 



เฉลย     ใบงานที ่๑.๑ 
เรื่อง สมบัติของแก๊ส 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
๑.  แก๊สประกอบด้วยอนุภำคท่ีมีมวล น้อย และมีขนำด เล็กมำก จนถือได้ว่ำ อนุภำคของแก๊สไม่มี ปริมำตร  
 

๒.  โมเลกุลของแก๊สอยู่ ห่ำงกันมำก ท ำให้แรงดึงดูดและแรงผลักระหว่ำงโมเลกุลของแก๊ส น้อยมำก จนถือว่ำไม่
มีแรงมำกระท ำกัน 

 

๓. โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอย่ำง รวดเร็ว ในแนว เส้นตรง ด้วยอัตรำเร็ว คงท่ี และไม่เป็นระเบียบ จนกระท่ัง
ชนกับโมเลกุลอื่น จึงเปล่ียนทิศทำง และ อัตรำเร็ว 

 

๔.  โมเลกุลของแก๊สท่ีชนกันเอง จะเกิดกำรถ่ำยโอน พลังงำนควำมร้อน ให้แก่กัน แต่พลังงำนรวมของระบบมี
ค่ำ คงท่ี เรียกว่ำ กำรชนแบบ ยืดหยุ่น 

 

๕.  ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลจะเคล่ือนท่ีด้วยอัตรำเร็ว ไม่เท่ำกัน แต่จะมีพลังงำนจลน์
เฉล่ีย เท่ำกัน  

 

๖.  รูปร่ำงและปริมำตรของแก๊ส ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ ภำชนะท่ีบรรจุ และแก๊สจะมีควำมหนำแน่น ต่ ำกว่ำ 
ของแข็งและของเหลว 

 

๗.  แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลมำก จะมีควำมเร็วเฉล่ีย ต่ ำ จึงแพร่ได้ ช้ำ ส่วนแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลน้อย จะมีควำมเร็ว
เฉล่ีย สูง จึงแพร่ได้ เร็ว 

 

๘. แก๊สท่ีมีสมบัติเป็นไปตำมทฤษฎีจลน์ของแก๊สทุกประกำร เรียกว่ำ แก๊สสมบูรณ์ หรือ แก๊สในอุดมคติ ส่วน
แก๊สท่ีไม่เป็นไปตำมทฤษฎีจลน์ เรียกว่ำ แก๊สจริง  

 

๙. แก๊สจริงจะมีสมบัติใกล้เคียงกับแก๊สสมบูรณ์ เมื่ออุณหภูมิ สูง และควำมดัน ต่ ำ  
 

๑๐. ระบุลักษณะของแก๊สจริงและแก๊สสมบูรณ์ลงในตำรำงให้ถูกต้อง  

ลักษณะ แก๊สจริง แก๊สสมบูรณ์ 
ขนำดของโมเลกุล ขนำดเล็ก เมื่อเทียบกับระยะห่ำง

ระหว่ำงโมเลกุล 
ขนำดเล็กมำก  

จนถือว่ำไม่มีปริมำตร 
ปริมำตร ปริมำตรภำชนะ – ปริมำตรแก๊ส เท่ำกับภำชนะท่ีบรรจุ 

แรงระหว่ำงโมเลกุล แรงแวนเดอร์วำลส์ ไม่มีแรงกระท ำต่อกัน 
ลักษณะกำรชน กำรชนแบบไม่ยืดหยุ่น กำรชนแบบยืดหยุ่น 
กำรควบแน่น เกิดได้ เมื่อลดอุณหภูมิ ไม่เกิด 

 
 
 
 
 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
เร่ือง ความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิแก๊ส 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕             ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง แก๊ส             เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้ 

 อธิบำยควำมสัมพันธ์และค ำนวณปริมำตร ควำมดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ตำมกฎของ
บอยล์ กฎของชำร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ควำมดันและอุณหภูมิมีผลต่อปริมำตรของแก๊ส โดยเมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของ
แก๊สจะแปรผกผันกับควำมดัน และเมื่อควำมดันและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับ
อุณหภูม ิ

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (Knowledge : K)  
 ๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊ส โดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊สได้  
  ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
 ๑. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำผลของอุณหภูมิและควำมดันท่ีมีต่อปริมำตรของแก๊สได้  
 ๒. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง  
 ๓. ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรทดลองได้อย่ำงถูกต้อง  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย  
 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
พฤติกรรมของแก๊ส และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร 
ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบำยได้ด้วยกฎของ
บอยล์ กฎของชำร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎรวม
แก๊ส ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรค ำนวณปริมำตร ควำม
ดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ 
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง          
     ๕) ทักษะกำรตีควำมหมำยและลงข้อสรุป 
     ๖) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล   
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ    
 ๒. ใฝ่เรียนรู้   
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

๑. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 
๑  ว่ำ “ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิหมายถึงอะไร” ให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม จำกนั้นครู
และนักเรียนร่วมกนัอภิปรำย 
(แนวตอบ : ปริมาตร หมายถึง ปริมาณของรูปทรงสามมิติซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานะใดก็ตาม 

  ความดัน หมายถึง แรงท่ีกระท่าต่อพื้นท่ีหนึ่งหน่วยท่ีต้ังฉากกับแรงนั้น 
  อุณหภูมิ หมายถึง ปริมาณท่ีใช้บอกระดับความร้อน) 
๒. ครูถำมค ำถำมว่ำ “นักเรียนคิดว่าปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สมีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ อย่างไร” แล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยค ำตอบ 
๓. ครูเปิดส่ือกำรสอนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหวำ่งปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊สจำก

แหล่งข้อมูลสำรสนเทศให้นักเรียนดู ดังนี้ 
 
  • วีดิทัศน์เก่ียวกับความดันและปริมาตร 

ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
 ข้ันน า 



       จำก https://www.youtube.com/watch?v=eR๔๙g๓ubTBg 
      • วีดิทัศน์เก่ียวกับอุณหภูมิและปริมาตร 
      จำก https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr๕๙U 
    • วีดิทัศน์เก่ียวกับความดันและอุณหภูมิ 
    จำก https://www.youtube.com/watch?v=N๖DZRiSIK๓s 
  ๔. เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์จบครูสนทนำซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์ท่ีได้ดู ดังนี้ 

• เมื่อน ำลูกโป่งใส่ลงไปในกระบอกฉีดยำ แล้วปรับก้ำนกระบอกฉีดยำ ลูกโป่งมีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงไร 
(แนวตอบ : เมื่อดึงก้านกระบอกฉีดยาขึ้นลูกโป่งมีขนาดเล็กลง และเมื่อกดก้านกระบอกฉีดยาลง
ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น) 

  • ควำมดันท่ีเปล่ียนไปมีผลต่อปริมำตรเมื่ออุณหภูมิคงท่ีหรือไม่ อย่ำงไร 
(แนวตอบ : ความดันมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่ออุณหภูมิคงท่ี เพราะเมื่อเพิ่มความดันใหก้ับ
อากาศในกระบอกฉีดยาปริมาตรของอากาศลดลงท่าให้ลูกโป่งขนาดเล็กลง เมื่อลดความดันลง
ปริมาตรของอากาศเพิ่มข้ึนท่าใหลู้กโป่งขนาดใหญ่ขึ้น ) 

 • เมื่อน ำลูกโป่งใส่ลงไปในบีกเกอร์ท่ีมีน้ ำร้อน ลูกโป่งมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 
  (แนวตอบ : ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น) 
 • เมื่อน้ ำลูกโป่งใส่ไปในตู้แช่แข็งท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ ลูกโป่งมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 
  (แนวตอบ : ลูกโป่งมีขนาดเล็กลง) 
 • อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปมีผลต่อปริมำตรเมื่อควำมดันคงท่ีหรือไม่ อย่ำงไร 

(แนวตอบ : อุณหภูมิมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่อความดันคงท่ี เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ปริมาตรของอากาศจะเพิ่มข้ึน และเมื่ออุณหภูมิต่่าลงปริมาตรของอากาศจะลดลง) 

   • อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไปมีผลต่อควำมดันเมื่อปริมำตรคงท่ีหรือไม่ อย่ำงไร 
(แนวตอบ : อุณหภูมิมีผลต่อความดันของแก๊สเมื่อปริมาตรคงท่ี เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความ
ดันจะเพิ่มข้ึน และเมื่ออุณหภูมิต่่าลงความดันจะลดลง) 

  จำกนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น 
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 

  
 
 

ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore)  
 ๑. ครูให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิ

ของแก๊ส จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  หรือจำก PowerPoint 
เร่ือง ความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน อุณหภูมิของแก๊ส  

   ๒. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๒ คน ออกมำอธิบำยสำระส ำคัญของเรื่องท่ีได้ศึกษำไปให้เพื่อนฟังหน้ำช้ัน
เรียนจนเกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
 
 

ข้ันสอน 

https://www.youtube.com/watch?v=eR49g3ubTBg
https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr59U
https://www.youtube.com/watch?v=N6DZRiSIK3s


 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore)  

 ๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง ผลของควำมดันและอุณหภูมิต่อ
ปริมำตรของแก๊ส จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

   ๔. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิกแต่
ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 
• สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เร่ืองผลของความดันและ

อุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊ส 
   • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
  • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
   • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 
  ๕. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 
    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
   ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง  

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
   ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
    ๑) เมื่อปริมำตรของแก๊สในกระบอกฉีดยำลดลง เพรำะเหตุใดควำมดันของแก๊สจึงเพิ่มข้ึน 

(แนวตอบ : เนื่องจากเมื่อปริมาตรของแก๊สลดลง  โมเลกุลของแก๊สจะอยู่ใกล้กันมากขึ้น ส่งผล
ให้โมเลกุลของแก๊สชนกันเอง และชนผนังภาชนะมากขึ้น ความดันของแก๊สจึงเพิ่มข้ึน) 
 

    ๒) ถ้ำน ำกระบอกฉีดยำไปจุ่มในน้ ำเดือด ปริมำตรของน้ ำในกระบอกฉีดยำจะมำกหรือน้อยกว่ำ 
       เมื่อน ำกระบอกฉีดยำไปจุ่มในน้ ำอุณหภูมิ ๘๐ องศำเซลเซียส เพรำะเหตุใด  

(แนวตอบ : ปริมาตรของน้่าในกระบอกฉีดยาจะน้อยกว่า เนื่องจากเมื่อน่ากระบอกฉีดยาไปจุ่ม
ในน้่าท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า จะท่าให้โมเลกุลของแก๊สในกระบอกฉีดยามีความดันสูงกว่า จึงดันน้่า
ออกจากกระบอกฉีดยามากกว่า ปริมาตรของน้่าจึงน้อยกว่า) 

    ๓) จำกกำรทดลองนี้มีปัจจัยใดบำ้งท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงปริมำตรของแก๊ส 
(แนวตอบ : ความดันและอุณหภูมิมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาตรของแก๊ส 
การทดลองตอนท่ี ๑ อากาศมีอุณหภูมิคงท่ีเท่ากับอุณหภูมิห้อง เมื่อเพิ่มความดันให้กับอากาศ
ในกระบอกฉีดยาปริมาตรของอากาศลดลง เมื่อลดความดันลงปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้น 
แสดงว่าความดันมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่ออุณหภูมิคงท่ี 
การทดลองตอนท่ี ๒ จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาตรของอากาศจะเพิ่มขึ้น
และเมื่ออุณหภูมต่่ิาลงปริมาตรของอากาศจะลดลง ซึ่งสังเกตได้จากการเปล่ียนแปลงระดับของ
น้่าในกระบอกฉีดยาแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่อความดันคงท่ี) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

 



 
ขั้นท่ี ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 
  ๘. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดันและ 

อุณหภูมิของแก๊ส ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจและให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้
เบ้ืองต้นส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

๙. นักเรียนตอบค ำถำมท้ำยกำรทดลอง จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 
๑ 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล)  
  

 
   
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 

๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 

๒. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง ผลของควำมดันและอุณหภูมิต่อ
ปริมำตรของแก๊ส 

๓. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊ส 
ดังนี ้
• เมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผกผันกับควำมดัน  
• เมื่อควำมดันและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ 
• เมื่อปริมำตรและมวลของแก๊สคงท่ี ควำมดันของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิ 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   ๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๒) PowerPoint เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊ส  

   ๓) วีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมดันและปริมำตร 
     จำก https://www.youtube.com/watch?v=eR๔๙g๓ubTBg 
   ๔) วีดิทัศน์เกี่ยวกับอุณหภูมิและปริมำตร 
     จำก https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr๕๙U 
   ๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมดันและอุณหภูมิ 
   จำก https://www.youtube.com/watch?v=N๖DZRiSIK๓s 
   ๖) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลอง เรื่องผลของควำมดันและอุณหภูมิต่อปริมำตรของแก๊ส 

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้  
๑) ห้องเรียน 
๒) แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 

 

ข้ันสรุป 

https://www.youtube.com/watch?v=eR49g3ubTBg
https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr59U
https://www.youtube.com/watch?v=N6DZRiSIK3s


๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๗.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กำรทดลองเรื่อง   

ผลของควำมดัน 
        และอุณหภูมิต่อ 
        ปริมำตรของแก๊ส 

 
 
 
- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

 
 
 
- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 

  กำร 

 
 
 
- ระดับคุณภำพ ๒  

ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
เร่ือง กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง แก๊ส                     เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้ 

 อธิบำยควำมสัมพันธ์และค ำนวณปริมำตร ควำมดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ตำมกฎของ
บอยล์ กฎของชำร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล กฎของเกย-์ลูสแซก สำมำรถใช้อธิบำยพฤติกรรมของแก๊ส และใช้ค ำนวณ
และอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ความรู้ (Knowledge : K)  

๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตรกับควำมดันของแก๊ส เมื่อมวลและอุณหภูมิคงท่ีได้    
๒. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตรกับอุณหภูมิของแก๊ส เมื่อมวลและควำมดันคงท่ีได้ 
๓. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดันกับอุณหภูมิของแก๊ส เมื่อมวลและปริมำตรคงท่ีได้ 

   ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
๑. ค ำนวณหำปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณเหล่ำนั้นตำมกฎต่ำง ๆ ของ

แก๊สได้ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
พฤติกรรมของแก๊ส และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร 
ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบำยได้ด้วยกฎของ
บอยล์ กฎของชำร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎรวม
แกส๊ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำรค ำนวณปริมำตร ควำม
ดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
 
 
 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
    ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ    
 ๒. ใฝ่เรียนรู้   
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปริมำตรของแก๊ส 
จำกผลกำรทดลอง เรื่อง ผลของควำมดันและอุณหภูมิต่อปริมำตรของแก๊ส 
(แนวตอบ : จากการทดลองท่ี๑ ความดันกับปริมาตรจะแปรผกผันกันโดยเมื่อความดันเพิ่มข้ึน 
ปริมาตรแก๊สจะลดลง และเมื่อความดันลดลง ปริมาตรแก๊สจะเพิ่มข้ึน 
จากการทดลองท่ี ๒ อุณหภูมิกับปริมาตรจะแปรผันตรงกันโดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ปริมาตรแก๊ส
จะเพิ่มข้ึน และเมื่ออุณหภูมิลดลง ปริมาตรแก๊สจะลดลง) 

๒. ครูเปิดส่ือกำรสอนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหวำ่งปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊สจำก
แหล่งข้อมูลสำรสนเทศให้นักเรียนดูอีกครั้ง ดังนี้ 

    • วีดิทัศน์เก่ียวกับความดันและปริมาตร 
   จำก https://www.youtube.com/watch?v=eR๔๙g๓ubTBg  

     • วีดิทัศน์เก่ียวกับอุณหภูมิและปริมาตร  
      จำก https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr๕๙U 

    • วีดิทัศน์เก่ียวกับความดันและอุณหภูมิ  
     จำก https://www.youtube.com/watch?v=N๖DZRiSIK๓s 

   
  ๓. เมื่อนักเรียนดูวีดิทัศน์จบครูสนทนำถำมทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับวีดิทัศน์ท่ีได้ดูดังนี้  

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 

https://www.youtube.com/watch?v=eR49g3ubTBg
https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr59U
https://www.youtube.com/watch?v=N6DZRiSIK3s


  ๑) ควำมดันและปริมำตรของแก๊สมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
(แนวตอบ : ความดันมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่ออุณหภูมิคงท่ี เพราะเมื่อเพิ่มความดันให้กับ
อากาศในกระบอกฉีดยาปริมาตรของอากาศลดลงท่าให้ลูกโป่งขนาดเล็กลง เมื่อลดความดันลง
ปริมาตรของอากาศเพิ่มข้ึนท่าให้เราเห็นลูกโป่งขนาดใหญ่ขึ้น) 

  ๒) อุณหภูมิและปริมำตรของแก๊สมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
(แนวตอบ : อุณหภูมิมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเมื่อความดันคงท่ี เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ปริมาตรของอากาศจะเพิ่มขึ้นท่าให้ลูกโป่งขนาดใหญ่ขึ้น และเมื่ออุณหภูมิต่่าลงปริมาตรของ
อากาศจะลดลงท่าให้ลูกโป่งมีขนาดเล็กลง) 

  ๓) อุณหภูมิและควำมดันของแก๊สมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร 
(แนวตอบ : อุณหภูมิมีผลต่อความดันของแก๊สเมื่อปริมาตรคงท่ี เพราะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความ
ดันจะเพิ่มข้ึน และเมื่ออุณหภูมิต่่าลงความดันจะลดลง) 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 

 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง กฎของ
บอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย-์ลูสแซก จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี 
ม.๕ เล่ม ๑ หรือจำกPowerPoint เร่ือง กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 
จำกนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกำรค ำนวณเกี่ยวกับกฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลู
สแซก จำกตัวอย่ำงท่ี ๑.๑-๑.๑๓ ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

      (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 

 
  
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

๓. ครูสุ่มนักเรียน ๓ กลุ่ม ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้องโดยครู
คอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
๔. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 

เช่น 

๑) ถ้ำเปล่ียนควำมดันเป็นหลำย ๆ ค่ำ ปริมำตรของแก๊สจะเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 
(แนวตอบ : เมื่อความดันเปล่ียนแปลง ปริมาตรของแก๊สก็จะเปล่ียนแปลงไป โดยถ้าเพิ่มความ
ดัน     
ปริมาตรของแก๊สจะลดลง แต่ถ้าลดความดัน ปริมาตรของแก๊สจะเพิ่มข้ึน)      

 ๒) จำกกฎของบอยล์ จะสรุปควำมสัมพันธ์ของควำมดันและปริมำตรของแก๊สได้ว่ำอย่ำงไร 
     (แนวตอบ : เมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดัน) 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



๓) ถ้ำเปล่ียนอุณหภูมิเป็นหลำย ๆ ค่ำ ปริมำตรของแก๊สจะเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 
(แนวตอบ : เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลง ปริมาตรของแก๊สก็จะเปล่ียนแปลงไป โดยถ้าอุณหภูมิ
สูงขึ้น ปริมาตรของแก๊สจะเพิ่มข้ึน แต่ถ้าอุณหภูมิต่่าลง ปริมาตรของแก๊สจะลดลง)      

  ๔) จำกกฎของชำร์ล จะสรุปควำมสัมพันธ์ของอุณหภูมิและปริมำตรของแก๊สได้ว่ำอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : เมื่อความดันและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ)       
   ๕) ถ้ำเปล่ียนอุณหภูมิเป็นหลำย ๆ ค่ำ ควำมดันของแก๊สจะเปล่ียนแปลงอย่ำงไร 

(แนวตอบ : เมื่ออุณหภูมิเปล่ียนแปลง ความดันของแก๊สก็จะเปล่ียนแปลงไป โดยถ้าอุณหภูมิ
สูงขึ้น ความดันของแก๊สจะเพิ่มข้ึน แต่ถ้าอุณหภูมิต่่าลง ความดันของแก๊สจะลดลง)      

  ๖) จำกกฎของเกย์-ลูสแซก จะสรุปควำมสัมพันธ์ของควำมดันและปริมำตรของแก๊สได้ว่ำอย่ำงไร 
 (แนวตอบ : เมื่อปริมาตรและมวลของแก๊สคงท่ี ความดันของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ)       

      (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 

 
 
ขั้นท่ี ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)  

๕. ครูยกตัวอย่ำงปรำกฏกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกฎของบอยล์ กฎของชำร์ล 
และกฎของเกย-์ลูสแซก ดังนี้ 

   ๑) ตัวอย่ำงปรำกฏกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกฎของบอยล์ เช่น กำรใช้
หลอดฉีดยำจะอำศัยหลักตำมกฎของบอยล์ คือ เมื่อก้ำนหลอดฉีดยำถูกดึงขึ้น ปริมำตรในหลอด
ฉีดยำจะมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมดันในหลอดฉีดยำลดลง ท ำให้เกิดสุญญำกำศในหลอดฉีดยำ 
และดึงของเหลวจำกภำยนอกหลอดฉีดยำเข้ำมำภำยในหลอดฉีดยำได้  

๒) ตัวอย่ำงปรำกฏกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกฎของชำร์ล เช่น กำรท ำขนม
ปังจะอำศัยหลักตำมกฎของชำร์ล คือ ในกำรท ำขนมปังจะใส่ยีสต์เข้ำไปในแป้งท่ีใช้ท ำขนมปัง
ด้วย ซึ่งยีสต์ท่ีใส่ลงไปนั้นจะท ำให้เกิดแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ขึ้น เมื่อน ำแป้งขนมปังเข้ำเตำอบ 
อุณหภูมิของเตำอบท่ีสูงขึ้น จะท ำให้แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นในแป้งขนมปังมีปริมำตร
มำกขึ้น และดันเนื้อขนมปังออก ส่งผลให้ขนมปังท่ีอบได้มีเนื้อนิ่มฟู 

๓) ตัวอย่ำงปรำกฏกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกฎของเกย์-ลูสแซก เช่น กำร
ท ำอำหำรในหม้ออัดควำมดันจะอำศัยหลักตำมกฎของเกย์- ลูสแซก คือ ในหม้ออัดควำมดันจะ
มีควำมดันท่ีสูงกว่ำควำมดันปกติ ท ำให้ไอน้ ำในหม้ออัดควำมดันมีควำมดันท่ีสูงขึ้น อุณหภูมิใน
หม้ออัดควำมดันจึงสูงขึ้น ส่งผลให้อำหำรท่ีท ำในหม้ออัดควำมดันจึงสุกได้เร็วขึ้นกำรเผำ
กระป๋องสเปรย์ซึ่งท ำให้เกิดกำรระเบิด กำรเจำะรูพลำสติกก่อนอุ่นอำหำรด้วยไมโครเวฟ 

 ๖. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซกที่พบได้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
(แนวตอบ : ยกตัวอย่างกฎของบอยล์ เช่น การพองตัวของถุงอาหารเมื่ออยู่บนภูเขา อาการหูอื้อ
เมื่อข้ึนท่ีสูง 
ยกตัวอย่างกฎของชาร์ล เช่น การขยายตัวของยางรถยนต์เมื่อวิ่งไปบนถนน การขยายตัวของ
บอลลูน  

ช่ัวโมงท่ี ๓ 
 



ยกตัวอย่างกฎของเกย์- ลูสแซก เช่น การเผากระป๋องสเปรย์ซึ่งท่าให้เกิดการระเบิด การเจาะรู
พลาสติกก่อนอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ)      

๗. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑อีก
ครั้ง ดังนี ้

• กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร ควำม
ดัน และอุณหภูมิของแก๊สไว้อย่ำงไร 
(แนวตอบ : กฎของบอยล์ กล่าวว่า เมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมาตรของแก๊สจะ
แปรผกผันกับความดันของแก๊สนั้น ๆ 
กฎของชาร์ล กล่าวว่า เมื่อความดันและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับ
อุณหภูมิเคลวิน 
กฎของเกย-์ลูสแซก กล่าวว่า เมื่อปริมาตรและมวลของแก๊สคงท่ี ความดันของแก๊สจะแปรผันตรง
กับอุณหภูมิเคลวิน)  

๘. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์- ลูสแซก โดยครูคอย
เสริมควำมรู้ จนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

  ๙. นักเรียนท ำใบงานที่ ๑.๓.๑ เร่ือง กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก  
๑๐. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 
   
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
 ๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
 พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๑.๒ เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 
 ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 
  ๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์- ลูสแซก ดังนี้ 
    • เมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผกผันกับควำมดัน  

 • เมื่อควำมดันและมวลของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ 
  • เมื่อปริมำตรและมวลของแก๊สคงท่ี ควำมดันของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

 ๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๓) PowerPoint เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก  
   ๔) ใบงำนท่ี ๑.๓.๑ เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชำร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 
   ๕) วีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมดันและปริมำตร 
    จำก https://www.youtube.com/watch?v=eR๔๙g๓ubTBg 

ข้ันสรุป 

https://www.youtube.com/watch?v=eR49g3ubTBg


   ๖) วีดิทัศน์เกี่ยวกับอุณหภูมิและปริมำตร 
    จำก https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr๕๙U 
   ๗) วีดิทัศน์เกี่ยวกับควำมดันและอุณหภูมิ 
     จำก https://www.youtube.com/watch?v=N๖DZRiSIK๓s 
๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

๑) แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 
 

๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กฎของบอยล์ กฎ

ของชำร์ล และกฎ
ของเกย์- ลูสแซก 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๑.๒ 
- ตรวจแบบฝึกหัด 

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๑.๒ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย    
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NplVuTrr59U
https://www.youtube.com/watch?v=N6DZRiSIK3s


 ใบงานที ่๑.๒ 
เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 

 
ค าช้ีแจง : ค านวณเก่ียวกับกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 
 

๑. แก๊ส X มีปริมำตร ๑๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ถ้ำน ำแก๊ส X ปริมำตรเท่ำเดิมมำเพิ่มควำมดันให้เป็น ๕ เท่ำ
ของควำมดันเดิม ปริมำตรของแก๊สจะเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร ถ้ำอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง 
        

 

๒. ถ้ำอำกำศในห้องท่ีมีขนำด ๑๐๐ ลูกบำศก์เมตร ถูกท ำให้ร้อนขึ้นจำกอุณหภูมิ ๑๐ องศำเซลเซียส เป็น ๔๗ 
องศำเซลเซียส โดยควำมดันมีค่ำ ๑ บรรยำกำศ เท่ำเดิม จะมีอำกำศหำยไปจำกห้องกี่กิโลกรัม (ก ำหนดให้ 
อำกำศท่ีอุณหภูมิ ๔๗ องศำเซลเซียส ควำมดัน ๑ บรรยำกำศ มีควำมหนำแน่น ๑.๑๕ กิโลกรัม/ลูกบำศก์
เมตร) 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เฉลย 

 

ใบงานที ่๑.๒ 
เรื่อง กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 

 
ค าช้ีแจง : : ค านวณเก่ียวกับกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล และกฎของเกย์-ลูสแซก 
 

๑. แก๊ส X มีปริมำตร ๑๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ถ้ำน ำแก๊ส X ปริมำตรเท่ำเดิมมำเพิ่มควำมดันให้เป็น ๕ เท่ำ
ของควำมดันเดิม ปริมำตรของแก๊สจะเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร ถ้ำอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง 
ให ้ P๑  =  x  ดังนั้น  P๒  =  ๕x 

          P๑V๑  =  P๒V๒ 
              x × ๑๐๐  =  ๕x × V๒ 

             V๒  =  ๑๐๐x

๕x
   

        =  ๕๐  cm๓ 
 ปริมำตรของแก๊สจะลดลง ๑๐๐ – ๕๐ = ๕๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร 
 

๒. ถ้ำอำกำศในห้องท่ีมีขนำด ๑๐๐ ลูกบำศก์เมตร ถูกท ำให้ร้อนขึ้นจำกอุณหภูมิ ๑๐ องศำเซลเซียส เป็น ๔๗ 
องศำเซลเซียส โดยควำมดันมีค่ำ ๑ บรรยำกำศ เท่ำเดิม จะมีอำกำศหำยไปจำกห้องกี่กิโลกรัม (ก ำหนดให้ 
อำกำศท่ีอุณหภูมิ ๔๗ องศำเซลเซียส ควำมดัน ๑ บรรยำกำศ มีควำมหนำแน่น ๑.๑๕ กิโลกรัม/ลูกบำศก์
เมตร) 

 T๑  =  ๒๗๓ + ๑๐  =  ๒๘๓ K  T๒  =  ๒๗๓ + ๔๗  =  ๓๒๐ K 
V๑

T๑
  =  V๒

T๒
 

                      ๑๐๐

๒๘๓
  =   V๒

๓๒๐
 

 

              V๒  =  ๑๐๐ × ๓๒๐

๒๘๓
 

 

          = ๑๑๓.๐๗ ลูกบำศก์เมตร 
 นั่นคือ อำกำศหำยไปจำกห้อง = ๑๑๓.๐๗ – ๑๐๐ = ๑๓.๐๗ ลูกบำศก์เมตร 
 ดังนั้น มวลของอำกำศท่ีหำยไปจำกห้อง = ๑.๑๕ × ๑๓.๐๗ = ๑๕.๐๓ กิโลกรัม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
เร่ือง กฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง แก๊ส                 เวลา  ๔  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้ 

๑. ค ำนวณปริมำตร ควำมดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ตำมกฎรวมแก๊ส 
๒. ค ำนวณปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ จ ำนวนโมล หรือมวลของแก๊สจำกควำมสัมพันธ์ตำมกฎของอำโวกำ

โดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
๓. ค ำนวณควำมดันย่อยหรือจ ำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎควำมดันย่อยของดอลตัน 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 เมื่อกฎของบอยล์และชำร์ลกล่ำวเฉพำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตรกับควำมดันและปริมำตรกับ
อุณหภูมิ แต่กำรเปล่ียนแปลงในธรรมชำติอำจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ดังนั้นจึงมีกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปริมำตร ควำมดัน และอุณหภูมิของแก๊สในขณะท่ีมวลคงท่ีและต้ังขึ้นเป็นกฎรวมแก๊ส 
 กฎของอำโวกำโดรสำมำรถใช้ค ำนวณและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร และจ ำนวนโมล หรือ
มวลของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 
 กฎแก๊สอุดมคติสำมำรถใช้ค ำนวณและอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ และ
จ ำนวนโมลของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 
 แก๊สผสมท่ีไม่ท ำปฏิกิริยำกัน ควำมดันของแก๊สแต่ละชนิดจะแปรผันตำมเศษส่วนโมลของแก๊สท่ีมีอยู่
ในแก๊สผสม ซึ่งเป็นไปตำมกฎควำมดันย่อยของดอลตัน 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ความรู้ (Knowledge : K)  
  ๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ และจ ำนวนโมล หรือมวลของแก๊สได้ 
   ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
  ๒. ค ำนวณหำปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ จ ำนวนโมล หรือมวล โดยใช้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณ
เหล่ำนั้นตำมกฎต่ำง ๆ ของแก๊สได้ 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
  ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 



๔. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร และจ ำนวนโมล 
หรือมวลของแก๊ส อธิบำยควำมสัมพันธ์ได้ด้วยกฎ 
อำโวกำโดร ส ำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำตร 
ควำมดัน อุณหภูมิ และจ ำนวนโมลของแก๊ส อธิบำย
ได้ด้วยกฎแก๊สอุดมคติ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ค ำนวณและกำรอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้อง
กับจ ำนวนโมลของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ได้ 

- ในธรรมชำติ แก๊สส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นแก๊สผสม 
ในกรณีท่ีแก๊สในแก๊สผสมไม่ท ำปฏิกิริยำกัน ควำม
ดันของแก๊สแต่ละชนิดแปรผันตำมเศษส่วนโมลของ
แก๊ส ท่ีมีอยู่ในแก๊สผสมตำมกฎควำมดันย่อยของ 
ดอลตัน 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
    ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
     ๕) ทักษะกำรตีควำมหมำยและลงข้อสรุป 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ    
 ๒. ใฝ่เรียนรู้   
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

๑. ครูถำมค ำถำมนักเรียนว่ำ “นอกจากปริมาตรของแก๊สจะมีความสัมพันธ์กับความดันและอุณหภูมิ
ของแก๊ส ปริมาตรของแก๊สยังมีความสัมพันธ์กับส่ิงใดอีกหรือไม่”  

  (แนวตอบ : ปริมาตรของแก๊สยังมีความสัมพันธ์กับจ่านวนโมล หรือมวลของแก๊สอีกด้วย) 
 ๒. จำกนั้นครูเกริ่นน ำว่ำ “การศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบัติของแก๊สจะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง ๓ 

ตัวแปร คือ ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สขณะท่ีมวลมีค่าคงท่ี ซึ่งตัวแปรเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์กัน และเป็นไปตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล ซึ่งเมื่อน่ากฎท้ังสองมาพิจารณา
ร่วมกัน จะได้ความสัมพันธ์ใหม่ เรียกว่า กฎรวมแก๊ส”  

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกฎของอำโวกำ
โดร และกฎรวมแก๊ส จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หรือจำก
PowerPoint เร่ือง กฎของอาโวกาโดรและกฎรวมแก๊ส จำกนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย
ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกำรค ำนวณเกี่ยวกับกฎของอำโวกำโดรและกฎรวมแก๊ส จำกตัวอย่ำงท่ี 
๑.๑๔-๑.๑๗ ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 

 
 

 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

 ๓. ครูสุ่มนักเรียน ๑ กลุ่ม ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้องโดยครู
คอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
  ๔. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กฎของอำโวกำโดรและกฎรวมแก๊ส เช่น 
    ๑) ถ้ำอุณหภมูิและควำมดันของแก๊สชนิดหนึ่งคงท่ี แก๊สนี้จ ำนวน ๑ โมล และ ๒ โมล จะมีปริมำตร 

  แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
  (แนวตอบ : แตกต่างกัน โดยแก๊สจ่านวน ๒ โมล จะมีปริมาตรมากกว่าแก๊สจ่านวน ๑ โมล) 

๒) ณ สภำวะ STP แก๊สออกฺซิเจนจ ำนวน ๑ โมล และแก๊สไนโตรเจนจ ำนวน ๑ โมล จะมีปริมำตร
แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 

ข้ันน า 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



(แนวตอบ : ไม่แตกต่างกัน ณ สภาวะ STP แก๊สใด ๆ จ่านวน ๑ โมล จะมีปริมาตรเท่ากับ  
๒๒.๔ ลิตร)        

   ๓) จำกกฎของเอำโวกำโดร จะสรุปควำมสัมพันธ์ของควำมดันและปริมำตรของแก๊สได้ว่ำอย่ำงไร 
 (แนวตอบ : เมื่อปริมาตรและมวลของแก๊สคงท่ี ความดันของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ)       
๔) เมื่อน ำแก๊สท่ีบรรจุอยู่ในภำชนะปิดขนำด ๑ ลิตร ท่ีอุณหภูมิ ๓๐๐ เคลวิน ไปบรรจุในภำชนะ

ขนำด ๒   ลิตร ท่ีอุณหภูมิ ๒๐๐ เคลวิน ควำมดันใหม่ของแก๊สชนิดนี้จะเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร 
 (แนวตอบ : ความดันใหม่จะลดลงเป็น ๓ เท่าของความดันเดิม) 
๕) แก๊สชนิดหนึ่งควำมดัน ๓ บรรยำกำศ ท่ีอุณหภูมิ ๑๕๐ เคลวิน ถ้ำควำมดันเพิ่มขึ้น ๑ 

บรรยำกำศ และอุณหภูมิสูงขึ้น ๕๐ เคลวิน แก๊สชนิดนี้จะมีปริมำตรเป็นอย่ำงไรเมื่อเทียบกับ
ปริมำตรเดิม 

 (แนวตอบ : แก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตรเท่าเดิม ไม่เปล่ียนแปลง)      
๖) แก๊สออกซิเจนปริมำตร ๔ ลิตร ควำมดัน ๒ บรรยำกำศ ถ้ำน ำแก๊สออกซิเจนนี้ไปไว้ท่ีอุณหภูมิ

ใหม่ ปรำกฏว่ำ แก๊สออกซิเจนมีปริมำตรเพิ่มขึ้น ๒ ลิตร และมีควำมดันเพิ่มขึ้น ๒ บรรยำกำศ 
อุณหภูมิใหม่มีค่ำสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำอุณหภูมิเดิม 

 (แนวตอบ : อุณหภูมิใหม่มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิเดิม ๓ เท่า) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล)  

 
 

  
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกฎแก๊สอุดมคติ
และกฎควำมดันย่อยของดอลตัล จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
หรือจำก PowerPoint เร่ือง กฎแก๊สอุดมคติและกฎความดันย่อยของดอลตัล จำกนั้นให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกำรค ำนวณเกี่ยวกับกฎแก๊สอุดมคติและกฎควำมดันย่อยของดอลตัล 
จำกตัวอย่ำงท่ี ๑.๑๘-๑.๒๕ ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

๗. ครูสุ่มนักเรียน ๒ กลุ่ม ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้องโดยครู
คอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
  ๘. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กฎแก๊สอุดมคติ เช่น 

 ๑) เมื่อพิจำรณำว่ำโจทย์ถำมหำมวล หรือจ ำนวนโมลสำมำรถใช้ควำมสัมพันธ์ในสมกำรใดในกำร
ค ำนวณหำค่ำต่ำง ๆ 

  (แนวตอบ :  • ถ้ามวลของแก๊สคงท่ี ให้ค่านวณโดยใช้สูตร PV = nRt 
    • ถ้ามวลของแก๊สเปล่ียนแปลง ให้ค่านวณโดยใช้สูตร 𝑃๑𝑉๑

𝑛๑𝑇๑
  =  𝑃๒𝑉๒

𝑛๒𝑇๒
) 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 
 



 ๒) เมื่อพิจำรณำว่ำโจทย์ไม่ได้ถำมหำมวล หรือจ ำนวนโมลสำมำรถใช้ควำมสัมพันธ์ในสมกำรใดใน
กำรค ำนวณหำค่ำต่ำง ๆ 

    (แนวตอบ :  ให้ค่านวณโดยใช้กฎรวมแก๊ส ดังนี้ 𝑃๑𝑉๑

𝑇๑
  =  𝑃๒𝑉๒

𝑇๒
 

    • ถ้าอุณหภูมิคงท่ี ให้ค่านวณโดยใช้กฎของบอยล์ ดังนี้ P๑V๑  =  P๒V๒ 
    • ถ้าความดันคงท่ี ให้ค่านวณโดยใช้กฎของชาร์ล ดังนี้ 𝑉๑

𝑇๑
  =  𝑉๒

𝑇๒
 

    • ถ้าปริมาตรคงท่ี ให้ค่านวณโดยใช้กฎของเกย์-ลูสแซก ดังนี้ 𝑃๑

𝑇๑
  =  𝑃๒

𝑇๒
) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล)  
   ๙. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับกฎควำมดันย่อยของดอลตัล โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีท ำให้

นักเรียนดูบนกระดำน ดังนี้ 
   ในภำชนะขนำด ๒.๓ ลิตร บรรจุแก๊ส H๒ จ ำนวน ๐.๑๗๔ กรัม และแก๊ส N๒ ๑.๓๖๕ กรัม 

บรรจุอยู่ท่ี ๐ องศำเซลเซียส จงค ำนวณเศษส่วนโมล  ควำมดันย่อยของแก๊สท้ังสอง และควำมดัน
รวม เมื่อถือว่ำแก๊สท้ังสองชนิดเป็นแก๊สสมบูรณ์แบบ 

  วิธีท ำ T  =  ๒๗๓ + ๐ = ๒๗๓ K 

 จำก PV = nRT  จะได้ว่ำ P = 
nRT

V
 

 PH๒  =  
๐.๑๗๔ ×๐.๐๘๒๑ ×๒๗๓ 

๒ ×๒.๓
 = ๐.๘๕ atm 

 

 

 PN๒  =  
๑.๓๖๕ ×๐.๐๘๒๑ ×๒๗๓ 

๒๘ ×๒.๓
 = ๐.๔๘ atm 

 

   Pรวม  =  ๐.๘๕ + ๐.๔๘ = ๑.๓๓ atm 
  

             XH๒  =  
PH๒

Pรวม
 =  ๐.๘๕

๑.๓๓
 =  ๐.๖๔ 

 

             XN๒  =  
PN๒

Pรวม
 =  ๐.๔๘

๑.๓๓
 =  ๐.๓๖) 

   ดังนั้น มวลโมเลกุลของ H๒ และ N๒ เท่ำกับ ๒ และ ๒๘ ตำมล ำดับ 
 

 
 
ขั้นท่ี ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)  

๑๐. ครูยกตัวอย่ำงปรำกฏกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกฎของอำโวกำโดร เช่น กำร
สูบลมล้อรถจักรยำนจะอำศัยหลักตำมกฎของอำโวกำโดร คือ เมื่อสูบลมเข้ำไปในล้อรถจักรยำน 
ท ำให้ในล้อรถจักรยำนมีโมเลกุลของแก๊สเพิ่มมำกขึ้น ปริมำตรของแก๊สจึงเพิ่มข้ึน ล้อรถจึงหำยแบน  

  ๑๑. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกฎของอำโวกำโดรที่พบได้ในชีวิตประจ ำวัน  
(แนวตอบ : ยกตัวอย่างเช่น การเป่าลูกโป่งท่าให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น การหายใจมีผลต่อปริมาตร
ของช่องอก)  

 ๑๒. ครูอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้กฎแก๊สอุดมคติในชีวิตประจ ำวัน เช่น  

ช่ัวโมงท่ี ๔ 

 



• เมื่อเขย่ำขวดแชมเปญสักพักหนึ่ง จำกนั้นดันฝำจุกให้หลวมขึ้นเล็กน้อย จะท ำให้ฝำจุกกระเด็น
ออกไปได้ เนื่องจำกเมื่อเขย่ำขวดแชมเปญจะท ำให้แก๊สท่ีละลำยอยู่ในของเหลว กลำยเป็นแก๊ส
อยู่เหนือของเหลวมำกขึ้น ท ำให้ควำมดันของแก๊สเหนือของเหลวมีค่ำมำกขึ้นด้วย ซึ่งหำกเขย่ำ
จนปริมำณแก๊สเหนือของเหลวมำกพอ จะท ำให้แก๊สเหนือของเหลวมีควำมดันมำกพอท่ีจะดันจุก
ขวดให้กระเด็นออกมำได้ 

• เมื่อล่ันไกปืน เข็มแทงชนวนของปืนจะกระทบเข้ำกับด้ำนท้ำยของลูกกระสุนปืน ซึ่งจะท ำให้ดิน
ปืนที่ถูกบรรจุอยู่ในลูกกระสุนปืนเกิดกำรเผำไหม้ ซึ่งท ำให้เกิดแก๊สและควำมร้อนขึ้นเป็นจ ำนวน
มำก ควำมดันท่ีกระท ำต่อหัวกระสุนจึงมีค่ำเพิ่มขึ้นมหำศำล จนดันให้หัวกระสุนแล่นออกจำก
กระบอกปืนได้ 

  ๑๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกฎของอำโวกำโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎควำมดัน
ย่อยของดอลตันโดยครูคอยเสริมควำมรู้จนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

  ๑๔. นักเรียนท ำใบงานที่ ๑.๓ เร่ือง  กฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความ
ดันย่อยของดอลตัน 

  ๑๕. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
   ๑๖. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล)  
 
 
   
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  ๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 

  พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 
๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๑.๓ เรื่อง กฎของอำโวกำโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ 

และกฎควำมดันย่อยของดอลตัน 
  ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 
  ๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกฎของอำโวกำโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎควำม

ดันย่อยของดอลตัน ดังนี้ 
• ท่ีควำมดันและอุณหภูมิของแก๊สคงท่ี ปริมำตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับจ ำนวนโมเลกุลหรือ

จ ำนวนโมลของแก๊สนั้น 
  • ถ้ำมวลของแก๊สคงท่ี ให้ค ำนวณโดยใช้สูตร P๑V๑

T๑
  =  P๒V๒

T๒
 

  • ถ้ำมวลของแก๊สไม่คงท่ี ให้ค ำนวณโดยใช้สูตร P๑V๑

n๑T๑
  =  P๒V๒

n๒T๒
 

  • ส ำหรับแก๊สจ ำนวน n โมล จะได้ควำมสัมพันธ์ PV = nRt 
  • เมื่อ 𝑛

V
 มีค่ำเท่ำกับควำมเข้มข้น (C) จะได้ควำมสัมพันธ์ P=CRT 

  • เมื่อ 𝑛 =
𝑔

M
 คือ มวลโมเลกุล จะได้ควำมสัมพันธ์ 𝑃𝑀 =

𝑔

V
𝑅𝑇 

 
 

ข้ันสรุป 



๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

 ๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
   ๓) PowerPoint เรื่อง กฎของอำโวกำโดรและกฎรวมแก๊ส 
   ๔) PowerPoint เรื่อง กฎแก๊สอุดมคติและกฎควำมดันย่อยของดอลตัน 

๕) ใบงำนท่ี ๑.๓ เรื่อง กฎของอำโวกำโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎควำมดันย่อยของ 
ดอลตัน 

 ๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
๑) แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ 

 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กฎของอำโวกำ  
         โดร กฎรวมแก๊ส   
         กฎแก๊สอุดมคติ  
         และกฎควำมดัน  
         ย่อยของดอลตัน 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๑.๓ 
- ตรวจแบบฝึกหัด 

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๑.๓ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย  
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 

 
 
 



 ใบงานที ่๑.๓ 
เรื่อง กฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความดันย่อยของดอลตัน 

 
ค าช้ีแจง : ค านวณเก่ียวกับกฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความดันย่อยของดอล
ตัน 

 

๑.  แก๊สจ ำนวนหนึ่งอยู่ในกระบอกสูบ เมื่อควำมดันของแก๊สเพิ่มข้ึนเป็น ๓ เท่ำ ปริมำตรของแก๊สจะลดลงเหลือ 
ครึ่งหนึ่งของเดิม อัตรำส่วนระหว่ำงอุณหภูมิของแก๊สครั้งหลังกับครั้งแรกมีค่ำเท่ำใด 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

๒. บอลลูนท่ีบรรจุแก๊สไฮโดรเจน ขณะอยู่บนพื้นดิน ท่ีอุณหภูมิ ๒๗ องศำเซลเซียส มีปริมำตร ๑.๕ × ๑๐-๒ 
ลูกบำศก์เมตร และมีควำมดัน ๑๐๕ ปำสคำล ถ้ำบอลลูนลอยขึ้นไปจนอุณหภูมิของแก๊สภำยในลดลงเหลือ 
๑๕ องศำเซลเซียส ควำมดันจะลดลงเหลือ ๐.๖ × ๑๐๕ ปำสคำล ขณะนั้นบอลลูนจะมีปริมำตรเท่ำใด 
 
 
 
 
 
  

๓. แก๊สออกซิเจนปริมำตร ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ท่ีสภำวะ STP ถ้ำต้องกำรให้แก๊สออกซิเจนนี้มี
ปริมำตร ๓,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร และมีควำมดัน ๔๖๐ มิลลิเมตรปรอท แก๊สนี้จะมีอุณหภูมิกี่องศำ
เซลเซียส 
 
 
 
 
  
 

 
 



 เฉลย ใบงานที ่๑.๓ 
เรื่อง กฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความดันย่อยของดอลตัน 

 
ค าช้ีแจง : ค านวณเก่ียวกับกฎของอาโวกาโดร กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สอุดมคติ และกฎความดันย่อยของดอล
ตัน 

 

๑.  แก๊สจ ำนวนหนึ่งอยู่ในกระบอกสูบ เมื่อควำมดันของแก๊สเพิ่มข้ึนเป็น ๓ เท่ำ ปริมำตรของแก๊สจะลดลงเหลือ 
ครึ่งหนึ่งของเดิม อัตรำส่วนระหว่ำงอุณหภูมิของแก๊สครั้งหลังกับครั้งแรกมีค่ำเท่ำใด 
P๒  =  ๓P๑   V๒  =  V๑

๒
 

P๑V๑

T๑
  =  P๒V๒

T๒
 

      P๑V๑

T๑
  =  

(๓P๑)(
𝑉๑
๒

)

T๒
 

 

          
T๒

T๑
  =  

(๓P๑)(
𝑉๑
๒

)

P๑V๑
  =  

๓

๒
 

๒. บอลลูนท่ีบรรจุแก๊สไฮโดรเจน ขณะอยู่บนพื้นดิน ท่ีอุณหภูมิ ๒๗ องศำเซลเซียส มีปริมำตร ๑.๕ × ๑๐-๒ 
ลูกบำศก์เมตร และมีควำมดัน ๑๐๕ ปำสคำล ถ้ำบอลลูนลอยขึ้นไปจนอุณหภูมิของแก๊สภำยในลดลงเหลือ 
๑๕ องศำเซลเซียส ควำมดันจะลดลงเหลือ ๐.๖ × ๑๐๕ ปำสคำล ขณะนั้นบอลลูนจะมีปริมำตรเท่ำใด 

 T๑  =  ๒๗๓ + ๒๗  =  ๓๐๐ K  T๒  =  ๒๗๓ + ๑๕  =  ๒๘๘ K 
 

P๑V๑

T๑
  =  P๒V๒

T๒
 

     ๑๐๕ × ๑.๕ × ๑๐−๒

๓๐๐
  =  ๐.๖ × ๑๐๕ × V๒

๒๘๘
 

 

              V๒  =  ๑๐๕ × ๑.๕ × ๑๐−๒ ×๒๘๘

๓๐๐ × ๐.๖ × ๑๐๕  
 

          = ๑.๔๔ × ๑๐-๒ ลูกบำศก์เมตร 
๓. แก๊สออกซิเจนปริมำตร ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ท่ีสภำวะ STP ถ้ำต้องกำรให้แก๊สออกซิเจนนี้มี

ปริมำตร ๓,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร และมีควำมดัน ๔๖๐ มิลลิเมตรปรอท แก๊สนี้จะมีอุณหภูมิกี่องศำ
เซลเซียส 

 สภำวะ STP คือ ควำมดัน ๑ บรรยำกำศ อุณหภูมิ ๐ องศำเซลเซียส  
 P๑  =  ๗๖๐ mmHg  T๑  =  ๒๗๓ + ๐ =  ๒๗๓ K 
 

P๑V๑

T๑
  =  P๒V๒

T๒
 

            ๗๖๐ × ๑๐๐๐

๒๗๓
  =  ๔๖๐ ×  ๓๐๐๐

T๒
 

 

               T๒  =  ๔๖๐ × ๓๐๐๐ × ๒๗๓

๗๖๐ × ๑๐๐๐
 

 

          = ๔๙๖ เคลวิน 
 ดังนั้น แก๊สนี้จะมีอุณหภูมิ = ๔๙๖ - ๒๗๓ = ๒๒๓ องศำเซลเซียส 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 
เร่ือง การแพร่ของแก๊ส 

รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕           ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ือง แก๊ส            เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้ 
  อธิบำยกำรแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค ำนวณและเปรียบเทียบอัตรำกำรแพร่ของแก๊ส
โดยใช้กฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม  
 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ทฤษฎีจลน์ของแก๊สสำมำรถใช้อธิบำยกำรแพร่ของแก๊สได้โดยท่ีอุณหภูมิเดียวกัน อัตรำกำรแพร่ของ
แก๊สเป็นสัดส่วนผกผันกับรำกท่ีสองของมวลโมเลกุลของแก๊ส ซึ่งเป็นไปตำมกฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ความรู้ (Knowledge : K)  
  ๑. บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุลของแก๊สได้    
   ทักษะกระบวนการ (Process : P) 

๑. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำกำรแพร่ของแก๊สได้ 
๒. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรทดลองได้อย่ำงถูกต้อง 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
  ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
แก๊สสำมำรถแพร่ได้ กำรแพร่ของแก๊สอธิบำยได้ด้วย
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ท่ีอุณหภูมิเดียวกันแก๊สจะแพร่ได้
ช้ำหรือเร็วขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของแก๊ส อัตรำกำร
แพร่ของแก๊สเป็นสัดส่วนผกผันกับรำกท่ีสองของมวล
โมเลกุลของแก๊สสัมพันธ์กับกฎกำรแพร่ผ่ำนของเก
รแฮม 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
    ๑) ทักษะกำรสังเกต                 



     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
     ๕) ทักษะกำรตีควำมหมำยและลงข้อสรุป 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ    
 ๒. ใฝ่เรียนรู้   
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ๑. ครูถำมค ำถำมกระตุ้นนักเรียน ดังนี้  

  ๑) นักเรียนคิดว่ำเพรำะเหตุใดเรำจึงได้กล่ินของน้ ำหอม  
(แนวตอบ : เนื่องจากโมเลกุลของน้่าหอมเกิดการแพร่ไปในอากาศมากระทบกับจมูก จึงท่าให้
ได้กล่ินของน้่าหอม)     

 ๒) นักเรียนคิดว่ำเพรำะเหตุใดเมื่อเปิดขวดน้ ำหอมชนิดหนึ่งจะได้กล่ินน้ ำหอมภำยในเวลำไม่กี่
วินำที แต่เมื่อเปิดขวดน้ ำหอมอีกชนิดหนึ่งอำจจะใช้เวลำนำนจึงจะได้กล่ิน   
(แนวตอบ : เนื่องจากน้่าหอมแต่ละชนิดอาจมีมวลโมเลกุล หรือความหนาแน่นไม่เท่ากัน ท่าให้
มีความสามารถในการแพร่ไม่เท่ากัน น้่าหอมบางชนิดอาจแพร่ได้เร็ว ส่วนน้่าหอมบางชนิดอาจ
แพร่ได้ช้า)   

๒. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 
๑ ว่ำ “การแพร่มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง” ให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม จำกนั้นครูและนักเรียน
อภิปรำยร่วมกัน เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 
(แนวตอบ : การแพร่มี ๒ ลักษณะ คือ  การแพร่ เป็นการเคล่ือนท่ีของแก๊สจากความเข้มข้นสูงไป
ยังความเข้มข้นต่่า โดยโมเลกุลมีการชนกันตลอดเวลา และการแพร่ผ่าน เป็นการแพร่ของแก๊ส
ภายใต้ความดันในภาชนะหนึ่งหลุดผ่านรูเล็ก ๆ ไปยังอีกภาชนะหนึ่งท่ีเป็นสุญญากาศ โดยโมเลกุล
ไม่ชนกัน) 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ข้ันน า 



 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลองเรื่อง กำรแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและ
แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  

๒. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิกแต่
ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 

 • สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ต่างใช้ในการทดลองเร่ือง การแพร่ของแก๊ส
แอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ 

  • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
  • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
  • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 

  ๓. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 

 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 
หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการน่าเสนอหน้าช้ัน) 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
    ๑) นักเรียนทรำบได้อย่ำงไรว่ำแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์สำมำรถแพร่ได้ 

(แนวตอบ : เนื่องจากมีควันและสารสีขาวเกาะอยู่ท่ีผิวด้านในของหลอดแก้ว จึงท่าให้ทราบว่า 
แก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์เกิดการแพร่มาท่าปฏิกิริยากันเกิดแอมโมเนียมคลอ
ไรด์เกาะท่ีผิวด้านในหลอดแก้ว)      

๒) นักเรียนทรำบได้อย่ำงไรว่ำแก๊สแอมโมเนียแพร่ได้เร็วกว่ำแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(แนวตอบ : เนื่องจากต่าแหน่งสีขาวที่เกิดข้ึนในหลอดแก้วค่อนไปทางด้านสารละลายกรดไฮโดร
คลอริกมากกว่าด้านสารละลายแอมโมเนีย แสดงว่า แก๊สแอมโมเนียแพร่ได้เร็วกว่าแก๊ส
ไฮโดรเจนคลอไรด์)     

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๖. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน โดยให้แต่ละคู่ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง กำรแพร่ของแก๊ส 
และกฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
หรือจำก PowerPoint เร่ือง การแพร่ของแก๊สและกฎการแพร่ของเกรแฮม จำกนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



๗. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันฝึกกำรค ำนวณเกี่ยวกับกฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม จำกตัวอย่ำงท่ี 
๑.๒๖-๑.๒๘ ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

๘. ครูสุ่มนักเรียน ๓ คู่ ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้อง โดยครู
คอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 

  ๙. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเรื่อง กำรแพร่ของแก๊ส และกฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮม 
เช่น 
๑) กำรแพร่และกำรแพร่ผ่ำนของแก๊สแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

(แนวตอบ : การแพร่ของแก๊ส คือ กระบวนการท่ีแก๊สเคล่ือนท่ีจากความเข้มข้นสูงไปยังความ
เข้มข้นต่่า โดยโมเลกุลของแก๊สเกิดการชนกันตลอดเวลา 
การแพร่ผ่านของแก๊ส คือ กระบวนการท่ีแก๊สภายใต้ความดันค่าหนึ่งเคล่ือนท่ีออกจากภาชนะ
ผ่านรูเล็ก ๆ ไปยังสุญญากาศ โดยโมเลกุลของแก๊สไม่เกิดการชนกัน) 

๒) แก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน แก๊สใดจะแพร่ผ่ำนได้เร็วกว่ำกัน เพรำะเหตุใด 
    (แนวตอบ : แก๊สไฮโดรเจนจะแพร่ผ่านได้เร็วกว่าแก๊สออกซิเขน เพราะมีมวลโมเลกุลน้อยกว่า) 

๑๐. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับกฎกำรแพร่ของเกรแฮม โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีท ำให้นักเรียน
ดูบนกระดำน ดังนี้ 
แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุล ๓๖ จะแพร่ได้เร็วหรือช้ำกว่ำแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุล ๑๔๔ กี่เท่ำ 

  วิธีท ำ   
𝑅๑

𝑅๒
  =  

√𝑀๒

√𝑀๑
 

         =  √
๑๔๔

√๓๖
 =  ๒ 

    R๑  =  ๒R๒ 

  ดังนั้น แก๊สท่ีมีมวลโมเลกุล ๓๖ จะแพร่ได้เร็วกว่ำแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุล ๑๔๔  ๒ เท่ำ 
  
 
 
 
ขั้นท่ี ๔ ขยายความเข้าใจ (Elaborate)  

๑๑. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
อีกครั้ง ดังนี ้

  • ทฤษฎีจลน์ของแก๊สสำมำรถน ำมำอธิบำยกำรแพร่ของแก๊สได้อย่ำงไร 
(แนวตอบ : ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กล่าวว่า ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน แก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจลน์เฉล่ีย
เท่ากัน แต่มีความเร็วเฉล่ียไม่เท่ากัน โดยท่ีแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลมาก จะมีความเร็วเฉล่ียต่่า จึง
แพร่ได้ช้า ส่วนแก๊สท่ีมีมวลโมเลกุลน้อย จะมีความเร็วเฉล่ียสูง จึงแพร่ได้เร็ว)  

   • กฎกำรแพร่ผ่ำนของเกรแฮมมีใจควำมส ำคัญว่ำอย่ำงไร 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

 



(แนวตอบ : เมื่ออุณหภูมิและความดันคงท่ี อัตราการแพร่ของแก๊สใด ๆ จะแปรผกผันกับรากท่ี
สองของมวลโมเลกุล หรือความหนาแน่นของแก๊ส) 

๑๒. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง กำรแพร่ของแก๊ส ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่
เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบ้ืองต้นส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำ 

  ต่อ ๆ ไป 
๑๓. นักเรียนท ำใบงานที่ ๑.๕.๑ เร่ือง การแพร่ของแก๊ส 

  ๑๔. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
๑๕. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  

 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  ๑. ครูประเมนิผลโดยกำรสังเกตกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคลและกำรท ำงำนกลุ่ม 
  ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๑.๕.๑ เรื่อง กำรแพร่ของแก๊ส 
  ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 

๔. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง กำรแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊ส
ไฮโดรเจนคลอไรด์   

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ แก๊ส 
๓) ใบงำนท่ี ๑.๔ เรื่อง กำรแพร่ของแก๊ส 
๔) PowerPoint เรื่อง กำรแพร่ของแก๊สและกฎกำรแพร่ของเกรแฮม 
๕) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลอง เรื่องกำรแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ 

 ๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ห้องเรียน 

 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๗.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กำรแพร่ของแก๊ส 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๑.๔ 
- ตรวจแบบฝึกหัด 

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๑.๔ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรทดลอง 
        เรื่อง กำรแพร่ของ  
        แก๊สแอมโมเนีย  

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

ข้ันสรุป 



รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
        และแก๊ส
ไฮโดรเจน 
        คลอไรด์ 
     ๓) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๖) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย  
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ใบงานที ่๑.๔ 
เรื่อง การแพร่ของแก๊ส 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. จงเรียงล ำดับอัตรำกำรแพร่ของแก๊สต่อไปนี้ He  NH3  O2  Ne  NO2 และ N2  จำกเร็วไปช้ำ 
  
 

2. ถ้ำแก๊ส A มีมวลโมเลกุล 64 เคล่ือนท่ีในภำชนะได้ระยะทำง 20 เซนติเมตร ในเวลำ 5 วินำที แก๊ส B มีมวล
โมเลกุล 16 จะเคล่ือนท่ีในภำชนะเดียวกันได้ระยะทำงกี่เซนติเมตร ในเวลำ 3 วินำที  
       
   
 

3. ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำกำศ แก๊ส X มีควำมหนำแน่นเป็น 4 เท่ำของแก๊ส Y ถ้ำ
แก๊ส X แพร่ได้ 40 เซนติเมตร ในเวลำ 10 วินำที แก๊ส Y จะแพร่ได้เร็วกี่เซนติเมตร/วินำที  
      
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เฉลย 

 
ใบงานที ่๑.๔ 

เรื่อง การแพร่ของแก๊ส  
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. จงเรียงล ำดับอัตรำกำรแพร่ของแก๊สต่อไปนี้ He  NH3  O2  Ne  NO2 และ N2  จำกเร็วไปช้ำ 
 อัตรำกำรแพร่ของ He > NH3 > Ne > N2 > O2 > NO2 
 

2. ถ้ำแก๊ส A มีมวลโมเลกุล 64 เคล่ือนท่ีในภำชนะได้ระยะทำง 20 เซนติเมตร ในเวลำ 5 วินำที แก๊ส B มีมวล
โมเลกุล 16 จะเคล่ือนท่ีในภำชนะเดียวกันได้ระยะทำงกี่เซนติเมตร ในเวลำ 3 วินำที  

VA

VB
  =  √

MB

MA
 

            sA

tA
  ×  

tB

sB
  =  √

MB

MA

 

            
20

5
  ×  

3

sB
  =  √

16

64
 

           SB  =  20 × 3 × 8

5 ×4
   

       =  24  
 ดังนั้น แก๊ส B จะเคล่ือนท่ีในภำชนะเดียวกันได้ระยะทำง 24 เซนติเมตร 
 

3. ท่ีอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส ควำมดัน 1 บรรยำกำศ แก๊ส X มีควำมหนำแน่นเป็น 4 เท่ำของแก๊ส Y ถ้ำ
แก๊ส X แพร่ได้ 40 เซนติเมตร ในเวลำ 10 วินำที แก๊ส Y จะแพร่ได้เร็วกี่เซนติเมตร/วินำที  

 VX

VY
  =  √dY

dX
 

                     
sX
tX
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dX
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40
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VY
  =  √

4

1
 

              VY  =  
4
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          =  2  
 ดังนั้น แก๊ส Y จะแพร่ได้เร็ว 2 เซนติเมตร/วินำที 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
เร่ือง ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕             ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี         เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 ๑. ทดลองและเขียนกรำฟกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสำรที่ท ำกำรวัดในปฏิกิริยำ  
 ๒. ค ำนวณอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และเขียนกรำฟกำรลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสำรที่ไม่ได้วัดใน
ปฏิกิริยำ 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ปริมำณสำรต้ังต้นท่ีลดลง หรือปริมำณสำรผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิกิริยำด ำเนินไป เมื่อน ำมำ
ปริมำณสำรท่ีเปล่ียนแปลงนี้มำเขียนในรูปอัตรำส่วนเปรียบเทียบกับ ๑ หน่วยเวลำ จะเรียกว่ำ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี  

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
 ๑. บอกควำมหมำยของอัตรำกำรเปล่ียนแปลงปริมำณสำรในปฏิกิริยำเคมี อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี อัตรำ
กำร   
    เกิดปฏิกิริยำเคมี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีเฉล่ียได้ 

๒. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำควำมชันกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของสำรที่ปรำกฏในกรำฟแสดง 
    ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรกับเวลำได้ 
 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 

๑. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำกำรวัดปริมำณสำรท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลำต่ำง ๆ ในปฏิกิริยำระหว่ำงโลหะ
แมกนีเซียม 
    กับกรดไฮโดรคลอริกได้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ปฏิกิริยำเคมีแต่ละปฏิกิริยำมีอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
เคมีต่ำงกัน โดยอำจวัดจำกกำรลดลงของสำรต้ังต้น
หรือกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยเวลำ และ
หำรด้วยเลขสัมประสิทธิ์ของสำรนั้น ๆ ในสมกำรเคมี 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 



เพื่อให้ได้อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีท่ีเท่ำกันไม่ว่ำจะ
เป็นกำรวัดจำกสำรตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ 

๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง 
     ๕) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

๑. ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และ Understanding Check เพื่อวัดควำมรู้เดิมของ
นักเรียนก่อนเข้ำสู่กิจกรรม  

๒. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
ดังนี้ 

  • อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีสำมำรถวัดได้จำกส่ิงใด 
   • ทฤษฎีท่ีใช้อธิบำยกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีคือทฤษฎีใด และกล่ำวไว้ว่ำอย่ำงไร 

• กำรเปล่ียนแปลงพลังงำนพลังงำนในปฏิกิริยำเคมีจ ำแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้ำง แต่ละประเภทมี
ลักษณะอย่ำงไร 

   • ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีมีอะไรบ้ำง และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวันอย่ำงไร 
จำกนั้นให้นักเรียนในห้องร่วมกันตอบและแสดงควำมคิดเห็น โดยครูยังไม่ต้องเฉลย ซึ่งเมื่อเรียนจบ
ในเนื้อหำท่ีสำมำรถเฉลยค ำถำมแต่ละข้อได้ จึงให้ครูถำมค ำถำม แล้วให้นักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่ง 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 



๓. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
ว่ำ “ส่ิงใดเป็นตัวก่าหนดว่าปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาหนึ่งจะเกิดได้เร็วหรือช้า” ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
ค ำถำม จำกนั้นครูและนกัเรียนอภิปรำยร่วมกัน เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 

 (แนวตอบ : ส่ิงท่ีจะก่าหนดได้ว่า ปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า คือ อัตราการลดลง
ของสารตั้งต้น หรืออัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี) 

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่ โดยให้แต่ละคู่ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ควำมหมำยของอัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำเคมี จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ แล้วร่วมกันแสดง
ควำมคิดเห็นจนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 

 
 

 
ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงโลหะแมกนีเซียม

กับกรดไฮโดรคลอริก จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  
๓. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิกแต่

ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 
• สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเร่ือง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะ

แมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
   • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
   • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
   • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 

๔. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 

 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
  ๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 

หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
๑) แก๊สท่ีเกิดขึ้นจำกกำรทดลองคือแก๊สชนิดใด และปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้นเขียนแสดงเป็นสมกำรเคมีได้

อย่ำงไร 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 
 



(แนวตอบ : แก๊สท่ีเกิดขึ้น คือ แก๊สไฮโดรเจน ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเขียนแสดงเป็นสมการเคมีได้ 
ดังนี้ 

       Mg (s)  +  ๒HCl (aq)  →  MgCl๒ (aq)  +  H๒ (g) ) 
    ๒) เวลำท่ีใช้ในกำรเก็บแก๊สไฮโดรเจนในแต่ละช่วงปริมำตรเป็นอย่ำงไร 

(แนวตอบ : เวลาท่ีใช้ในการเก็บแก๊สไฮโดรเจนในแต่ละช่วงปริมาตรมีค่าไม่เท่ากัน โดยในช่วง
แรกจะใช้เวลาน้อย ในช่วงถัดไปจะใช้เวลามากขึ้น ตามล่าดับ) 

   ๓) จำกกรำฟ สำมำรถแปลควำมหมำยได้ว่ำอย่ำงไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(แนวตอบ :  ลักษณะของกราฟในตอนแรกจะมีความชันมาก แสดงว่า ปฏิกิริยาเกิดได้เร็ว และ
เมื่อเวลาผ่านไปความชันของกราฟลดลง แสดงว่า ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ช้าลง) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 

 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๗. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน โดยให้แต่ละคู่ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรค ำนวณหำอัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำเคมี โดยพิจำรณำจำกควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปกับ
ระยะเวลำในกำรเกิดปฏิกิริยำ และกำรค ำนวณหำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีประเภทต่ำง ๆ จำก
หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจนเกิด
ควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน  

  ๘. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ฝึกกำรค ำนวณเกี่ยวกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี จำกตัวอย่ำงท่ี ๒.๑- ๒.๒ 
ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 

 
ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
  ๙. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๑ คู่ ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้อง 

โดยครูคอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 
๑๐. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี เช่น 
  ๑) อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีหมำยถึงอะไร 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

 



(แนวตอบ : ปริมาณสารตั้งต้นท่ีลดลง หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาใน ๑ หน่วย
เวลา) 

 ๒) ก ำหนดปฏิกิริยำให้ ดังนี้ ๒A  +  ๓B  →  C อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำของสำร A B และ C จะมี
ค่ำเท่ำใด  

  (แนวตอบ : อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A  =  - 
๑

๒
 
∆[𝐴]

∆𝑡
    

           อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร B  =  - 
๑

๓
 
∆[𝐵]

∆𝑡
   

           อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร C  =  + 
∆[𝐶]

∆𝑡
 ) 

๑๑. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีท ำให้
นักเรียนดูบนกระดำน ดังนี้ 

   ก ำหนดปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สไนโตรเจนและแก๊สไฮโดรเจนให้ ดังนี้  
N๒ (g)  +  ๓H๒ (g)  →  ๒NH๓ (g) 

ถ้ำอัตรำกำรลดลงของ N๒ เท่ำกับ ๒ × ๑๐-๒ mol/dm๓•s อัตรำกำรลดลงของ H๒ และอัตรำกำร
เกิด NH๓ จะมีค่ำเท่ำใด 

  
 วิธีท ำ 
   อัตรำกำรลดลงของ H๒ 

                              
∆[N๒]

∆t
  =  

๑

๓
 
∆[H๒]

∆t
 

 

          ๒ × ๑๐-๒  =  
๑

๓
 
∆[H๒]

∆t
 

     

            
∆[H๒]

∆t
  =  ๒ × ๑๐-๒  × ๓   

            =  ๖ × ๑๐-๒  mol/dm๓•s 
      อัตรำกำรเกิด NH๓ 

                              
∆[N๒]

∆t
  =  

๑

๒
 
∆[NH๓]

∆t
 

 

          ๒ × ๑๐-๒  =  
๑

๒
 
∆[NH๓]

∆t
 

     

            
∆[H๒]

∆t
  =  ๒ × ๑๐-๒  × ๒   

            =  ๔ × ๑๐-๒  mol/dm๓•s) 
   ดังนั้น อัตรำกำรลดลงของ H๒ คือ ๖ × ๑๐-๒  mol/dm๓•s  และอัตรำกำรเกิด NH๓ คือ ๔ × ๑๐-๒  

mol/dm๓•s  
 

 
  
ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Expand) 

ช่ัวโมงท่ี ๔ 

 



   ๑๒. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
อีกครั้ง ดังนี้ 
• อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีสำมำรถวัดได้จำกส่ิงใด 

(แนวตอบ : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถวัดได้จากปริมาณสารต้ังต้นท่ีลดลง หรือปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น)   

๑๓. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง ควำมหมำยของอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
เคมี ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบื้องต้น
ส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

๑๔. นักเรียนท ำใบงานที่ ๒.๑.๑ เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
  ๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 

พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 
๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๒.๑  เรื่อง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

  ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 
๔. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงโลหะแมกนีเซียมกับ

กรดไฮโดรคลอริก 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมหมำยของอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  ดังนี้ 

• ส่ิงท่ีจะก ำหนดได้ว่ำ ปฏิกิริยำเคมีหนึ่ง ๆ จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้ำ คือ อัตรำกำรลดลงของสำรตั้ง
ต้น หรืออัตรำกำรเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในหนึ่งหนว่ยเวลำ หรืออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

 • อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี วัดได้หลำยแบบ ซึ่งจ ำแนกได้ ๓ ประเภท คือ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
เฉล่ีย อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง และอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ ณ จุดใดจุด
หนึ่งของเวลำ 

 • อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเฉล่ีย คือ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำท่ีคิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของสำรตั้งต้นท่ี
ลดลง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนตลอดกำรเกิดปฏิกิริยำ 
 

๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี  ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๓) ใบงำนท่ี ๒.๑ เรื่อง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
   ๔) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 

 
๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

ข้ันสรุป 



๑) ห้องเรียน 
 
 
 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ การประเมินก่อน
  เรียน  
  ๑) แบบทดสอบก่อน
    เรียน หน่วยกำร   
       เรียนรู้ที่ ๒ อัตรำ 
       กำรเกิดปฏิกิริยำ
    เคมี 

 
 

- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน หน่วยกำร   
  เรียนรู้ที่ ๒ อัตรำกำร 
  เกิดปฏิกิริยำเคมี 

 
 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒  
  อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ 
  เคมี 

 
 

- ประเมินตำมสภำพจริง 

๙.๒ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๒) กำรทดลอง 
        เรื่อง ปฏิกิริยำ

ระหว่ำงโลหะ
แมกนีเซียมกับ
กรดไฮโดรคลอริก 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๓) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๖) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 

 
 
 



 ใบงานที ่๒.๑ 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

๑. ก ำหนดปฏิกิริยำเคมีให้ ดังนี้ 
๒KMnO๔ (aq) + ๓H๒SO๔ (aq) + ๕H๒C๒O๔ (aq) → K๒SO๔ (aq) + ๒MnSO๔ (aq) + ๘H๒O (l) + ๑๐CO๒ 
(g) 

 จงสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของสำรจำกสมกำรเคมีท่ี
ก ำหนด 
   

 

๒. จงเปรียบเทียบอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของสำรแต่ละชนิดในสมกำรต่อไปนี้จำกน้อยไปมำก 
๒A + ๓B → C + ๔D 

  
 

๓. แก๊ส N๒O๕ สลำยตัวได้ ดังสมกำร 
๒N๒O๕ → ๔NO๒ + O๒ 

 ถ้ำอัตรำกำรสลำยตัวของแก๊ส N๒O๕ มีค่ำเท่ำกับ ๑.๒ × ๑๐-๖ โมล/ลิตร • วินำที อัตรำกำรเกิดแก๊ส NO๒ 
มีค่ำกี่โมล/ลิตร•วินำที 
    

 

๔. ทดลองน ำโลหะสังกะสีมำท ำปฏิกิริยำกับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ๐.๑ โมล/ลิตร ได้แก๊ส
ไฮโดรเจนเป็นผลิตภัณฑ์ โดยปริมำตรของแก๊สไฮโดรเจนท่ีเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลำต่ำงๆ แสดงดังตำรำง 

 

ปริมาณแก๊ส H๒ (cm๓) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
เวลา (s) ๑๐ ๒๕ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ ๑๔๐ 

  

 ๑) อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจนเฉล่ียมีค่ำเท่ำใด 
   
   
  

  

 ๒) อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจน ณ ช่วงเวลำ ๔๐–๑๐๐ วินำที มีค่ำเท่ำใด 
   

 
 
 
 
 

 



เฉลย  ใบงานที ่๒.๑.๑ 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

๑. ก ำหนดปฏิกิริยำเคมีให้ ดังนี้ 
๒KMnO๔ (aq) + ๓H๒SO๔ (aq) + ๕H๒C๒O๔ (aq) → K๒SO๔ (aq) + ๒MnSO๔ (aq) + ๘H๒O (l) + ๑๐CO๒ 
(g) 

 จงสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของสำรจำกสมกำรเคมีท่ี
ก ำหนด 

 r = 
๑

๒

∆[KMnO๒]

∆t
 = 

๑

๓

∆[H๒SO๔]

∆t
 = 

๑

๕

∆[H๒C๒O๔]

∆t
 = 

∆[K๒SO๔]

∆t
 = 

๑

๒

∆[MnSO๔]

∆t
 = 

๑

๘

∆[H๒O]

∆t
 = 

๑

๑๐

∆[CO๒]

∆t
 

 

๒. จงเปรียบเทียบอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของสำรแต่ละชนิดในสมกำรต่อไปนี้จำกน้อยไปมำก 
๒A + ๓B → C + ๔D 

C < A < B < D 
 

๓. แก๊ส N๒O๕ สลำยตัวได้ ดังสมกำร 
๒N๒O๕ → ๔NO๒ + O๒ 

 ถ้ำอัตรำกำรสลำยตัวของแก๊ส N๒O๕ มีค่ำเท่ำกับ ๑.๒ × ๑๐-๖ โมล/ลิตร • วินำที อัตรำกำรเกิดแก๊ส NO๒ 
มีค่ำกี่ 

 โมล/ลิตร•วินำที 
อัตรำกำรเกิดแก๊ส NO๒  =  ๒ อัตรำกำรสลำยตัวของแก๊ส N๒O๕ 

           =  ๒ × ๑.๒ × ๑๐-๖  
           =  ๒.๔ × ๑๐-๖  โมล/ลิตร • วินำที 
 

๔. ทดลองน ำโลหะสังกะสีมำท ำปฏิกิริยำกับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ๐.๑ โมล/ลิตร ได้แก๊ส
ไฮโดรเจนเป็นผลิตภัณฑ์ โดยปริมำตรของแก๊สไฮโดรเจนท่ีเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลำต่ำงๆ แสดงดังตำรำง 

 

ปริมาณแก๊ส H๒ (cm๓) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
เวลา (s) ๑๐ ๒๕ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ ๑๔๐ 

  

 ๑) อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจนเฉล่ียมีค่ำเท่ำใด 
อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจนเฉล่ีย  =  

๖

๑๔๐
   

                              =  ๐.๐๔๓ cm๓/s 
 
 ๒) อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจน ณ ช่วงเวลำ ๔๐–๑๐๐ วินำที มีค่ำเท่ำใด 
    อัตรำกำรเกิดแก๊สไฮโดรเจน ณ ช่วงเวลำ ๔๐–๑๐๐ วินำที =  

๕− ๓

๑๐๐−๔๐
   

                              =  ๐.๐๓๓ cm๓/s 
 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ต าแหน่ง............................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
เร่ือง พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี   

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี         เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 เขียนแผนภำพ และอธิบำยทิศทำงกำรชนกันของอนุภำคและพลังงำนท่ีส่งผลต่ออัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ในกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีหนึ่ง ๆ จะต้องมีกำรดูดพลังงำนเพื่อสลำยพันธะของสำรต้ังต้น และมีกำรคำย
พลังงำนเพื่อสร้ำงพันธะระหว่ำงผลิตภัณฑ์ 
   ปฏิกิริยำดูดพลังงำน คือ ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลังงำนเข้ำไปเพื่อสลำยแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอม
ของสำรตั้งต้นมำกกว่ำคำยพลังงำนออกมำเพื่อสร้ำงแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอมของผลิตภัณฑ์ 
  ปฏิกิริยำคำยพลังงำน คือ ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลังงำนเข้ำไปเพื่อสลำยแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอม
ของสำรตั้งต้นน้อยกว่ำคำยพลังงำนออกมำเพื่อสร้ำงแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอมของผลิตภัณฑ์ 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
 ๑. แปลควำมหมำยจำกกรำฟแสดงกำรเปล่ียนแปลงพลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำ และระบุได้ว่ำ
เป็น 
   ปฏิกิริยำประเภทดูดพลังงำนหรือคำยพลังงำนได้ 
 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 

๑. หำค่ำพลังงำนท่ีดูดกลืน พลังงำนท่ีคำยออก และพลังงำนรวมของปฏิกิริยำจำกกรำฟได้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 

 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ปฏิกิริยำเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภำคของสำรต้ัง
ต้นชนกันในทิศทำงท่ีเหมำะสมและมีพลังงำนอย่ำง
น้อยเท่ำกับพลังงำนก่อกัมมันต์ ดังนั้น อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำจึงขึ้นกับทิศทำงกำรชนและพลังงำนท่ี
เกิดจำกกำรชน 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
    ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ๑. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 

๑ ว่ำ “ในปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ จะมีการเปล่ียนแปลงพลังงานอย่างไรบ้าง” ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
ค ำถำม  

 (แนวตอบ : ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ จะต้องมีการดูดพลังงานเพื่อสลายพันธะของสารต้ังต้น 
และมีการคายพลังงานเพื่อสร้างพันธะระหว่างผลิตภัณฑ์) 

๒. ครูต้ังค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำ “ปฏิกิริยาเคมีแต่ละปฏิกิริยาจะมีการเปล่ียนแปลง
พลังงานในปฏิกิริยาเท่ากันหรือไม่ อย่างไร”  ซึ่งครูยังไม่ต้องเฉลยค ำตอบท่ีถูกต้อง จำกนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป  

 
 
 
ขั้นท่ี ๒  ส ารวจค้นหา (Explore) 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง พลังงำน
กับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 

ข้ันสอน 



๒. นักเรียนน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำท ำเป็นรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม เช่น  
  แผนภำพ แผนผัง เขียนบรรยำย 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 

 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  
   ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมำน ำเสนอเรื่องท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและผลงำนกำรจัดท ำข้อมูล

ของกลุ่มตนเองหน้ำช้ันเรียนทีละกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกันจนครบทุกกลุ่ม 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 

๔. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง พลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี เช่น 
๑) จงอธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำดูดพลังงำนและปฏิกิริยำคำยพลังงำน 

(แนวตอบ : ปฏิกิริยาดูดพลังงาน คือ ปฏิกิริยาท่ีมีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอะตอมของสารต้ังต้นมากกว่าคายพลังงานออกมาเพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อะตอมของผลิตภัณฑ์ 
ปฏิกิริยาคายพลังงาน คือ ปฏิกิริยาท่ีมีการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อะตอมของสารตั้งต้นน้อยกว่าคายพลังงานออกมาเพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของ
ผลิตภัณฑ์) 

๒) กลไกของปฏิกิริยำหมำยถึงอะไร 
(แนวตอบ : กลไกของปฏิกิริยา คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งปฏิกิริยาเคมีหนึ่งๆ 
อาจจะมีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเพียง ๑ ขั้นตอน หรือบางปฏิกิริยาอาจจะมีขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยาหลายข้ันตอนก็ได้ โดยแต่ละขั้นตอน เรียกว่า ขั้นย่อยของปฏิกิริยา) 

๓) ในปฏิกิริยำท่ีเกิดหลำยข้ันตอน แต่ละขั้นตอนจะเกิดสำรที่ไม่เสถียรขึ้น เรียกสำรนี้ว่ำอย่ำงไร 
(แนวตอบ : สารมัธยันตร์) 

๔) ในปฏิกิริยำท่ีเกิดหลำยข้ันตอน ปฏิกิริยำใดใช้ในกำรก ำหนดอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ 
(แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีเกิดช้าท่ีสุด) 

    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Expand) 
   ๕. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

อีกครั้ง ดังนี้ 
   • กำรเปล่ียนแปลงพลังงำนในปฏิกิริยำเคมีจ ำแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้ำง แต่ละประเภทมีลักษณะ

อย่ำงไร 
(แนวตอบ : การเปล่ียนแปลงพลังงานในปฏิกิริยาเคมีจ่าแนกได้ ๒ ประเภท คือ ปฏิกิริยาดูด
พลังงาน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาท่ีมีการดูดพลังงานเข้าไปมากกว่าคายพลังงานออกมา และปฏิกิริยา
คายพลังงาน ซึ่งเป็นปฏิกิริยาท่ีมีการคายพลังงานออกมามากกว่าดูดพลังงานเข้าไป)  

   ๖. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง พลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับ
กำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

   ๗. นักเรียนท ำใบงานที่ ๒.๒ เร่ือง พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 
   ๘. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
   ๙. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  
 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 

๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 

   ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๒.๒ เรื่อง พลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี 
   ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 

๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพลังงำนกบักำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี ดังนี้ 
• ปฏิกิริยำดูดพลังงำน คือ ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลังงำนเข้ำไปเพื่อสลำยแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำง

อะตอมของสำรต้ังต้นมำกกว่ำคำยพลังงำนออกมำเพื่อสร้ำงแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอมของ
ผลิตภัณฑ์ 

• ปฏิกิริยำคำยพลังงำน คือ ปฏิกิริยำท่ีมีกำรดูดพลังงำนเข้ำไปเพื่อสลำยแรงยึดเหนี่ยวระหว่ ำง
อะตอมของสำรต้ังต้นน้อยกว่ำคำยพลังงำนออกมำเพื่อสร้ำงแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงอะตอมของ
ผลิตภัณฑ์ 

• ปฏิกิริยำท่ีสำรตั้งต้นท ำปฏิกิริยำกันเกิดผลิตภัณฑ์ เรียกว่ำ ปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ 
• ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นจะเข้ำท ำปฏิกิริยำกัน ท ำให้เกิดปฏิกิริยำย้อนกลับเกิดเป็นสำรตั้งต้น เรียกว่ำ  
  ปฏิกิริยำย้อนกลับ 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี  ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๓) ใบงำนท่ี ๒.๒ เรื่อง พลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี 
๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

- 
 
 
 
 

ข้ันสรุป 



๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) พลังงำนกับกำร

ด ำเนินไปของ
ปฏิกิริยำเคมี   

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๒.๒ 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๒.๒ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานที ่2.2 
เรื่อง พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 

 
ค ำช้ีแจง : ตอบค ำถำมเกี่ยวกับพลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำเคมี 
1. พิจำรณำกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำท่ีก ำหนดให้ แล้วตอบ
ค ำถำม 
 
 
 
 
 
 

  
 1) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำมีค่ำเท่ำกับ        กิโลจูล 
 2) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำย้อนกลับมีค่ำเท่ำกับ         กิโลจูล 
 3) ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำ ดูดพลังงำน เท่ำกับ         กิโลจูล 
 4) ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น         
ควำมเสถียร เพรำะ        
2. พิจำรณำกรำฟแสดงกลไกของปฏิกิริยำ A + B → C + D ท่ีก ำหนดให้ แล้วตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) ปฏิกิริยำนี้ประกอบด้วย        ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1 ปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้น คือ                          ปฏิกิริยำเกิด               
  ขั้นที่ 2 ปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้น คือ                          ปฏิกิริยำเกิด               
 2) สำรมัธยันตร์ คือ                                         
 3) ขั้นท่ีก ำหนดอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ คือ              เพรำะ                            
 4) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำนี้มีค่ำ               กิโลจูล 
 5) ปฏิกิริยำนี้เป็นแบบ   
 
 
 
 



เฉลย  

      
ใบงานที ่2.2 

เรื่อง พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 
 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี 
1. พิจำรณำกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนกับกำรด ำเนินไปของปฏิกิริยำท่ีก ำหนดให้ แล้วตอบ

ค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 

 1) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำมีค่ำเท่ำกับ 60 กิโลจูล 
 2) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำย้อนกลับมีค่ำเท่ำกับ 40 กิโลจูล 
 3) ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำ ดูดพลังงำน เท่ำกับ 20 กิโลจูล 
 4) ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่มี ควำมเสถียร เพรำะ พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำย้อนกลับมีค่ำน้อย 

ปฏิกิริยำจึงผันกลับได้ง่ำย 
2. พิจำรณำกรำฟแสดงกลไกของปฏิกิริยำ A + B → C + D ท่ีก ำหนดให้ แล้วตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 
 

  
 1) ปฏิกิริยำนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1 ปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้น คือ B → X ปฏิกิริยำเกิด ช้ำ 
  ขั้นที่ 2 ปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้น คือ X + A → C + D ปฏิกิริยำเกิด เร็ว 
 2) สำรมัธยันตร์ คือ X 
 3) ขั้นท่ีก ำหนดอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ คือ ขั้นที่ 1 เพรำะ ปฏิกิริยำเกิดช้ำ 
 4) พลังงำนก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยำนี้มีค่ำ a กิโลจูล 
 5) ปฏิกิริยำนี้เป็นแบบ คำยพลังงำน 
 
 
 
 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
เร่ือง ความเข้มข้นของต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒  เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี        เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 ๑. ทดลอง และอธิบำยผลของควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสำรตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยำท่ีมีต่อ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

 ๒. เปรียบเทียบอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสำรตั้งต้น 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยำ 

 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของสำรหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัว
หน่วงปฏิกิริยำ และชนิดของสำรที่ท ำปฏิกิริยำ 

   ควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี โดยถ้ำสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นต่ ำ อัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะช้ำ แต่ถ้ำสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นสูง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะเร็ว 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge : K) 

๑. อธิบำยผลของควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นท่ีมีต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีได้  
ทักษะกระบวนการ (Process : P) 

๑. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีได้ 
๒. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของสำรหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วง
ปฏิกิริยำ นอกจำกนี้อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมียัง
ขึ้นอยู่กับชนิดของสำรที่ท ำปฏิกิริยำด้วย 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
 
 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
    ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ๑. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 

๑ ว่ำ “ปัจจัยอะไรบ้างท่ีจะส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” ให้นักเรียนร่วมกนัตอบค ำถำม  
    (แนวตอบ :  ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเข้มข้นของสารตั้งต้น พื้นท่ีผิว

ของสารตั้งต้น อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฏิกิริยา) 
  ๒. ครูต้ังค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำ “เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นเปล่ียนแปลงไป จะ

ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ อย่างไร” ซึ่งครูยังไม่ต้องเฉลยค ำตอบท่ีถูกต้อง จำกนั้น
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป  

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
   ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของ

สำรต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  
   ๒. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิกแต่

ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 

ข้ันสอน 



    • สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเร่ือง การศึกษาผลของความ
เข้มข้นของสารต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี     

    • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
    • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
    • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 
   ๓. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
    ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 

หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 

  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
   ๑) เมื่อควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟตลดลง เวลำท่ีใช้ในกำรเกิดปฏิกิริยำจะเป็น

อย่ำงไร  
    (แนวตอบ : เวลาท่ีใช้ในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้น)      

๒) เมื่อก ำหนดให้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟตคงท่ี  และเปล่ียนควำมเข้มข้น
ของสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก ผลกำรทดลองท่ีได้จะเป็นอย่ำงไร 

    (แนวตอบ : เมื่อความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลดลง  จะใช้เวลาในการ
เกิดปฏิกิริยามากขึ้น และเมื่อความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มขึ้น จะใช้เวลา
ในการเกิดปฏิกิริยาลดลง)     

๓) เวลำท่ีใช้ในกำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยโซเดียมไทโอซัลเฟตกับสำรละลำยกรดไฮโดร
คลอริกคงท่ีตลอดกำรทดลองหรือไม่  

    (แนวตอบ : ไม่คงท่ี) 
    ๔) ควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีอย่ำงไร    

(แนวตอบ : ถ้าสารต้ังต้นมีความเข้มข้นต่่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะช้า แต่ถ้าสารต้ังต้นมี
ความเข้มข้นสูง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเร็ว) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 

 
 
 
ขั้นท่ี ๒  ส ารวจค้นหา (Explore) 
   ๖. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนท่ีนั่งข้ำงกันแล้วศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง กฎอัตรำและอันดับ

ของปฏิกิริยำ จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ แล้วอภิปรำยร่วมกัน
จนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
   ๗.  ครูสุ่มตัวแทน ๑ คู่ ออกมำอธิบำยวิธีกำรหำกฎอัตรำของปฏิกิริยำ ๒NO (g) + Cl๒ (g) → ๒NOCl 

(g) ให้เพื่อนฟังหน้ำช้ันเรียน จนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกันเกี่ยวกับกำรหำกฎอัตรำ 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  
   ๘. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กฎอัตรำและอันดับของปฏิกิริยำ เช่น 
    ๑) กฎอัตรำคืออะไร 
    (แนวตอบ : กฎอัตรา คือ สมการท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับค่าคงท่ี

อัตราและความเข้มข้นของสารตั้งต้น) 
   ๒) อันดับของปฏิกิริยำคืออะไร 

(แนวตอบ : อันดับของปฏิกิริยา คือ ผลรวมของเลขช้ีก่าลังของความเข้มข้นของสารต้ังต้นในกฎ
อัตรา) 

๓) ถ้ำกฎอัตรำของปฏิกิริยำหนึ่งเป็น R = k[X][Y]๒ ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำอันดับใด และอัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำของปฏิกิริยำนี้เป็นอย่ำงไร   
(แนวตอบ : ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับสาม โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นของสาร X และ Y โดยถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสาร X เป็น ๒ เท่า อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มเป็น ๒ เท่า แต่ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสาร Y เป็น ๒ เท่า อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มเป็น ๔ เท่า) 

๔) ถ้ำกฎอัตรำของปฏิกิริยำหนึ่งเป็น R = k[C][D]๐ ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำอันดับใด และอัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำของปฏิกิริยำนี้เป็นอย่ำงไร   

    (แนวตอบ : ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นของสาร C แต่ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร D โดยถ้าเพิ่มความเข้มข้นของสาร C 
เป็น ๒ เท่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มเป็น ๒ เท่า) 

    ๕) จงเขียนกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นกับเวลำ และกรำฟแสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำกับควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นในปฏิกิริยำอันดับ
หนึ่ง 

    (แนวตอบ : กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต้ังต้นกับเวลาในปฏิกิริยา
อันดับหนึ่งเป็น ดังนี้ 

 
 
 
     
 

 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยากับความเข้มข้นของสารต้ังต้นใน
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเป็น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
              



(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
 
 
 ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Expand) 
   ๙. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง ควำมเข้มข้นของสำรกับอัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำเคมี ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้
เบ้ืองต้นส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

   ๑๐. นักเรียนท ำใบงานที่ ๒.๔ เร่ือง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
๑๑. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
   ๑. ครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 
   พฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 
   ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๒.๔ เรื่อง ควำมเข้มข้นของสำรกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
   ๓. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 
   ๔. ครูวัดและประเมินผลจำกรำยงำนกำรทดลอง เรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรต่ออัตรำ

กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมเข้มข้นของสำรกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ดังนี้ 

• ควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี โดยถ้ำสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นต่ ำ 
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะช้ำ แต่ถ้ำสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นสูง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะ
เร็ว 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ ท่ี ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

   ๓) ใบงำนท่ี ๒.๔ เรื่อง ควำมเข้มข้นของสำรกับอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
   ๔) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรต่ออัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำเคมี  
๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ห้องเรียน 
 

 

ข้ันสรุป 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 
 



 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) ควำมเข้มข้นของ

สำรกับอัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๒.๔ 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๒.๔ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรทดลอง เรื่อง  
     กำรศึกษำผลของ 
         ควำมเข้มข้นของ 
         สำรต่ออัตรำกำร 
         เกิดปฏิกิริยำเคมี 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำรปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๓) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 ๕) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๖) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานที ่๒.๓ 
เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  

1.  จงอธิบำยว่ำเพรำะเหตุใดเมื่อสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นมำกขึ้น อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงสูงขึ้น 
              
 

2.  จงอธิบำยว่ำเพรำะเหตุใดเมื่อสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นน้อยลง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงต่ ำลง 
          
 

3. พิจำรณำปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 350 องศำเซลเซียส ดังสมกำร 
3H2 (g)  +  N2 (g)  →  2NH3 (g) 

 ถ้ำเพิ่มจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีอยู่ในภำชนะเดิมเป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเดิม จะมีผลต่ออัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมีอย่ำงไร 

                        
 

4. เมื่อบรรจุแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนไว้ในภำชนะปิดท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วให้ควำมร้อนจะ
เกิดแก๊สไนโตรเจนและไอน้ ำ ดังสมกำร 

2NO (g)  +  2H2 (g)  →  N2 (g)  +  2H2O (g) 
 ถ้ำลดจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนให้เหลือครึ่งหนึ่งของจ ำนวนเดิม จะมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ

เคมีอย่ำงไร 
              
 

5. จงระบุอันดับของปฏิกิริยำของกฎอัตรำของปฏิกิริยำต่อไปนี้ พร้อมอธิบำยว่ำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำของ
ปฏิกิริยำนั้นเป็นอย่ำงไร   

 1)  R = k[A]0[B]  
                   

 2)  R = k[X][Y]  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลย  

 
ใบงานที ่๒.๓ 

เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  

1.  จงอธิบำยว่ำเพรำะเหตุใดเมื่อสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นมำกขึ้น อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงสูงขึ้น 
 กำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรตั้งต้นเป็นกำรเพิ่มจ ำนวนอนุภำคของสำรตั้งต้น จึงท ำให้สำรต้ังต้นมีโอกำสชน

กันได้มำกขึ้น อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงสูงขึ้น 
 

2.  จงอธิบำยว่ำเพรำะเหตุใดเมื่อสำรตั้งต้นมีควำมเข้มข้นน้อยลง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงต่ ำลง 
 กำรลดควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นเป็นกำรลดจ ำนวนอนุภำคของสำรต้ังต้น จึงท ำให้สำรต้ังต้นมีโอกำสชน

กันได้น้อยลง อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจึงต่ ำลง 
 

3. พิจำรณำปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 350 องศำเซลเซียส ดังสมกำร 
3H2 (g)  +  N2 (g)  →  2NH3 (g) 

 ถ้ำเพิ่มจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีอยู่ในภำชนะเดิมเป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเดิม จะมีผลต่ออัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมีอย่ำงไร 

 กำรเพิ่มจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีอยู่ในภำชนะเดิม เป็นกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้น 
ดังนั้น อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำจึงควรเพิ่มขึ้น ถ้ำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นของแก๊ส
ไนโตรเจน 

 
4. เมื่อบรรจุแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนไว้ในภำชนะปิดท่ีอุณหภูมิห้อง แล้วให้ควำมร้อนจะ

เกิดแก๊สไนโตรเจนและไอน้ ำ ดังสมกำร 
2NO (g)  +  2H2 (g)  →  N2 (g)  +  2H2O (g) 

 ถ้ำลดจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนให้เหลือครึ่งหนึ่งของจ ำนวนเดิม จะมีผลต่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
เคมีอย่ำงไร 

 กำรลดจ ำนวนโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจน เป็นกำรลดควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้น ดังนั้น อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำจึงควรลดลง ถ้ำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีข้ึนอยู่กับควำมเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจน 

 

5. จงระบุอันดับของปฏิกิริยำของกฎอัตรำของปฏิกิริยำต่อไปนี้ พร้อมอธิบำยว่ำอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำของ
ปฏิกิริยำนั้นเป็นอย่ำงไร   

 1)  R = k[A]0[B]  
ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำอันดับหนึ่ง โดยอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นของสำร B แต่ไม่
ขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นของสำร A โดยถ้ำเพิ่มควำมเข้มข้นของสำร B เป็น 2 เท่ำ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำ
จะเพิ่มเป็น 2 เท่ำ 

 2)  R = k[X][Y]  
ปฏิกิริยำนี้เป็นปฏิกิริยำอันดับสอง โดยอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำขึ้นอยู่กับควำมเข้มข้นของสำร X และสำร 
Y โดยถ้ำเพิ่มควำมเข้มข้นของสำร X เป็น 2 เท่ำ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำจะเพิ่มเป็น 2 เท่ำ และถ้ำเพิ่ม
ควำมเข้มข้นของสำร Y เป็น 2 เท่ำ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำก็จะเพิ่มเป็น 2 เท่ำ 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕            ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง สมดุลเคมี          เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 ทดสอบและอธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำผันกลับได้และภำวะสมดุล 
 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 กำรเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีท้ังกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำ และกำร
เปล่ียนแปลงย้อนกลับโดยกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำจะเกิดขึ้นก่อน และกำรเปล่ียนแปลงย้อนกลับเกิดข้ึน
ทีหลัง 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge : K) 

 ๑. อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ ปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ ปฏิกิริยำย้อนกลับ และ
ปฏิกิริยำ  ผันกลับได้ 
๒. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอ
ริกได้ 

 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
๑. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ปฏิกิ ริ ยำ เคมี ท่ีสำมำรถด ำ เนิน ไปข้ำงหน้ำและ
ย้อนกลับได้ เรียกว่ำ ปฏิกิริยำผันกลับได้ เมื่อปฏิกิริยำ
ด ำเนินไปควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นและอัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำจะลดลง ส่วนควำมเข้มข้น
ของผลิตภัณฑ์และอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำย้อนกลับจะ
เพิ่มขึ้น เมื่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำเท่ำกับ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภำวะ
สมดุลท่ีมีควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นและผลิตภัณฑ์
คงท่ีเรียกว่ำ สมดุลพลวัต 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง 
     ๕) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

๑. ครูให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียน และ Understanding Check เพื่อวัดควำมรู้เดิมของ
นักเรียนก่อนเข้ำสู่กิจกรรม  

๒. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
ดังนี้ 

  • ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้จะมีลักษณะอย่ำงไร 
  • ค่ำคงท่ีสมดุลคืออะไร 
  • กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้น ควำมดัน หรืออุณหภูมิจะมีผลต่อภำวะสมดุลอย่ำงไร 

จำกนั้นให้นักเรียนในห้องร่วมกันตอบและแสดงควำมคิดเห็น โดยครูยังไม่ต้องเฉลย ซึ่งเมื่อเรียนจบ
ในเนื้อหำท่ีสำมำรถเฉลยค ำถำมแต่ละข้อได้ จึงให้ครูถำมค ำถำม แล้วให้นักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่ง 

๓. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ ปฏิกิริยำท่ีผันกลับไม่ได้กับปฏิกิริยำท่ีผันกลับ
ได้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง 

 (แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีผันกลับไม่ได้จะเกิดในระบบปิด มีเฉพาะการเปล่ียนแปลงไปข้างหน้า ใน
ระบบจะเหลือแต่ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น ส่วนปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้จะเกิดในระบบเปิด มีท้ังการ
เปล่ียนแปลงไปข้างหน้าและการเปล่ียนแปลงย้อนกลับ ในระบบจะมีท้ังสารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์
อยู่ทุกชนิด) 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 



๔.  ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
ว่ำ “ปฏิกิริยาเคมีทุกปฏิกิริยาสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้หรือไม”่ แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
ตอบค ำถำม จำกนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 
(แนวตอบ : ปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยาเท่านั้นท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้) 

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอป

เปอร์ (II) ซัลเฟตกับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ 
เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

  ๒. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิก
แต่ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี ้

   • สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเร่ือง ปฏิกิริยาระหว่าง 
                สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
    • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
    • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
    • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 
  ๓. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
   ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
   ๑) เมื่อหยดสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกลงในสำรละลำยคอปเปอร์ ( II) ซัลเฟตแล้วได้ผลกำร

ทดลองอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : สารละลายสีฟ้าของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตเปล่ียนเป็นสีเขียวแกมเหลือง) 
   ๒) เมื่อเติมน้ ำลงในสำรละลำยท่ีได้จำกข้อ ๑. แล้วได้ผลกำรทดลองอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : สารละลายสีเขียวแกมเหลืองเปล่ียนกลับมาเป็นสารละลายสีฟ้าตามเดิม) 
   ๓) จำกผลกำรทดลองท่ีได้สำมำรถสรุปได้ว่ำอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

เป็นปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 

 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 

๕. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน โดยให้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของปฏิกิริยำท่ีผันกลับไม่ได้
และปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้ จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  

 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒-๓ 

 



ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
 ๖. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน ๑ คู่ ออกมำน ำเสนอเรื่องท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลให้เพื่อนฟังหน้ำช้ันเรียน 

 จำกนั้นให้นักเรียนร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นจนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
๗. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับลักษณะของปฏิกิริยำท่ีผันกลับไม่ได้และปฏิกิริยำ

ท่ีผันกลับได้ เช่น 
๑) ปฏิกิริยำท่ีในระบบจะมีท้ังสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ทุกชนิดคือปฏิกิริยำประเภทใด 

    (แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้) 
๒) สัญลักษณ์แสดงกำรเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้เป็นอย่ำงไร 

(แนวตอบ : ⇌) 
๓) ปฏิกิริยำท่ีผลิตภัณฑ์ไม่เปล่ียนกลับมำเป็นสำรตั้งต้นคือปฏิกิริยำประเภทใด 

(แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีผันกลับไม่ได้) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 

ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Expand)  
๘. ครูถำมค ำถำม BIG QUESTION จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

อีกครั้ง ดังนี้ 
   • ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้จะมีลักษณะอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้เป็นปฏิกิริยาท่ีมีท้ังการเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าและการ

เปล่ียนแปลงย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นสารต้ังต้นได้ เกิดในระบบปิด และ
ในระบบจะมีท้ังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ทุกชนิด) 

๙. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ ว่ำมีส่วน
ไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับกำรเรียน
ในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

  ๑๐. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
   ๑๑. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
 
 
  
 

ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 
๑. ครูประเมินผลโดยครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำร

ท ำงำนรำยบุคคลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 
  ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 

๓. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ 
(II) ซัลเฟตกับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก 

  ๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ ดังนี้  

ข้ันสรุป 



•  ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้เป็นปฏิกิริยำท่ีมีท้ังกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำและกำรเปล่ียนแปลง
ย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์สำมำรถเปล่ียนกลับมำเป็นสำรตั้งต้นได้ เกิดในระบบปิด และในระบบจะมี
ท้ังสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ทุกชนิด 

•  ปฏิกิริยำท่ีผันกลับไม่ได้ มีลักษณะดังนี้ 
 ๑) เกิดในระบบเปิดหรือปิดก็ได้ 
 ๒) มีเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำ 
 ๓) ผลิตภัณฑ์ไม่เปล่ียนกลับมำเป็นสำรตั้งต้น 
 ๔) เมื่อปฏิกิริยำเกิดขึ้นสมบรูณ์ในระบบสำรตั้งต้นจะหมดไป เหลือแต่ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้น  
•  ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้ 
 ๑) เกิดในระบบปิดเท่ำนั้น 
 ๒) มีท้ังกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำและกำรเปล่ียนแปลงย้อนกลับ 
 ๓) ผลิตภัณฑ์สำมำรถเปล่ียนกลับมำเป็นสำรตั้งต้นได้ 
 ๔) ในระบบจะมีท้ังสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ทุกชนิด 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๓) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับ

สำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก 
 ๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ห้องเรียน 
 

๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๙.๑ การประเมินก่อน
  เรียน  
  - แบบทดสอบก่อน
    เรียน หน่วยกำร   
       เรียนรู้ที่ 3 สมดุล 
       เคมี  

 
 

- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน หน่วยกำร   
  เรียนรู้ที่ 3 สมดุลเคมี 

 
 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
  สมดุลเคมี 
 

 
 

- ประเมินตำมสภำพจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๒ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กำรเปล่ียนแปลง

ท่ีผันกลับได้ 

 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ 60 ผ่ำนเกณฑ์ 

     2) กำรทดลอง 
        เรื่อง ปฏิกิริยำ 
        ระหว่ำง 
        สำรละลำยคอป 
        เปอร์ (II) ซัลเฟต 
        กับสำรละลำย
กรด 
        ไฮโดรคลอริก 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ 2  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

     3) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ 2  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  4) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ 2  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  5) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ 2  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  6) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ 2  
ผ่ำนเกณฑ์ 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕           ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง สมดุลเคมี          เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 อธิบำยกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นของสำร อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ และอัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยำจนกระท่ังระบบอยู่ในภำวะสมดุล 
 

๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภำวะสมดุล คือ ภำวะท่ีระบบมีสมบัติคงท่ี หรือภำวะท่ีสำรต้ังต้นและสำรผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีปริมำณ
หรือควำมเข้มข้นคงท่ี หรือภำวะท่ีมีอัตรำกำรเปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำเท่ำกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลง
ย้อนกลับ 
 สมดุลไดนำมิก คือ สมดุลท่ีมีกำรเคล่ือนท่ีของอนุภำคอยู่ตลอดเวลำ ระบบไม่หยุดนิ่ง อัตรำกำร
เปล่ียนแปลงไปข้ำงหน้ำเท่ำกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงผันกลับ 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
 ๑. อธิบำยกำรเกิดสมดุลระหว่ำงสถำนะ สมดุลในสำรละลำยอิ่มตัว และสมดุลในปฏิกิริยำเคมีได้ 
๒. อธิบำยกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีกับเวลำ และกรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ควำมเข้มข้นของสำรกับเวลำได้ 

 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
๑. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ปฏิกิ ริ ยำ เคมี ท่ีสำมำรถด ำ เนิน ไปข้ำงหน้ำและ
ย้อนกลับได้ เรียกว่ำ ปฏิกิริยำผันกลับได้ เมื่อปฏิกิริยำ
ด ำเนินไปควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นและอัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำจะลดลง ส่วนควำมเข้มข้น
ของผลิตภัณฑ์และอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำย้อนกลับจะ
เพิ่มขึ้น เมื่ออัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำเท่ำกับ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำย้อนกลับ ระบบจะอยู่ในภำวะ

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 



สมดุลท่ีมีควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นและผลิตภัณฑ์
คงท่ีเรียกว่ำ สมดุลพลวัต 

๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง 
     ๕) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
   ๑.  ครูทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ เช่น 
   • ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้จะมีลักษณะอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : ปฏิกิริยาท่ีผันกลับได้เป็นปฏิกิริยาท่ีมีท้ังการเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าและการ

เปล่ียนแปลงย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นสารต้ังต้นได้ เกิดในระบบปิด และ
ในระบบจะมีท้ังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ทุกชนิด) 

   ๒. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 
๑ ว่ำ “เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีภาวะสมดุลเกิดข้ึนหรือไม่ อย่างไร” ให้นักเรียนร่วมกันตอบ
ค ำถำม จำกนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 
(แนวตอบ : ภาวะสมดุลจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ) 

 
 
 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 



 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน โดยให้แต่ละคู่ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง กำรเปล่ียนแปลงท่ี

ภำวะสมดุล จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  
  ๒. นักเรียนน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำท ำเป็นรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมคิดเห็นของแต่ละคู่ เช่น  
   แผนภำพ แผนผัง เขียนบรรยำย 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)   
  ๓. ครูสุ่มนักเรียน ๑ คู่มำน ำเสนอเรื่องท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและผลงำนกำรจัดท ำข้อมูลหน้ำช้ัน

เรียน จำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 

   ๔. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงท่ีภำวะสมดุล เช่น 
   ๑) ภำวะสมดุลคืออะไร 
    (แนวตอบ : ภาวะสมดุล คือ ภาวะท่ีระบบมีสมบัติคงท่ี หรือภาวะท่ีสารต้ังต้นและสาร

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีปริมาณหรือความเข้มข้นคงท่ี หรือภาวะท่ีมีอัตราการเปล่ียนแปลงไป
ข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปล่ียนแปลงย้อนกลับ) 

   ๒) ปฏิกิริยำเคมีท่ีอยู่ในภำวะสมดุลต้องมีลักษณะอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : ปฏิกิริยาต้องเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดการผันกลับได้ ปฏิกิริยาต้องเกิดในระบบปิดท่ี

อุณหภูมิห้อง และอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับต้องเท่ากัน) 
 

 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore)  
  ๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง กำรทดสอบไอร์ออน (III) ไอออน 

(Fe๓+) ไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) และไอโอดีน (I๒) จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
วิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ เพื่อให้ทรำบถึงวิธีกำรทดสอบ Fe๓+  Fe๒+ และ I๒ 

  ๖. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิก
แต่ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 

   • สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเร่ือง การทดสอบไอร์ออน 
(III) ไอออน (Fe๓+) ไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) และไอโอดีน (I๒)   
  

   • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
    • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
    • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 

ข้ันสอน 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



  ๗. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
   ๘. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 

หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 
    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 
   ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
   ๑) สำรใดน ำมำใช้ในกำรทดสอบ Fe๓+ และได้ผลกำรทดสอบอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : สารท่ีน่ามาใช้ในการทดสอบ Fe๓+ คือ สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต ซึ่ง

จะได้สารสีแดงสด) 
   ๒) สำรใดน ำมำใช้ในกำรทดสอบ Fe๒+ และได้ผลกำรทดสอบอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : สารที่น่ามาใช้ในการทดสอบ Fe๓+ คือ สารละลายโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอ

เรต (III) ซึ่งจะได้ตะกอนสีน้่าเงิน) 
   ๓) สำรใดน ำมำใช้ในกำรทดสอบ I๒ และได้ผลกำรทดสอบอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : สารที่น่ามาใช้ในการทดสอบ I๒ คือ น้่าแป้ง ซึ่งจะได้สารละลายสีน้่าเงิน) 
    ๔) จำกผลกำรทดลองท่ีได้สำมำรถสรุปได้ว่ำอย่ำงไร 

 (แนวตอบ : สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตใช้ในการทดสอบ Fe๓+ สารละลาย
โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (III) ใช้ในการทดสอบ Fe๒+ และน้่าแป้งใช้ในการทดสอบ I๒ ) 

 
 

 
ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑๐. ครูทบทวนวิธีกำรทดสอบ Fe๓+  Fe๒+ และ I๒ จำกนั้นให้นักเรียนท ำกำรทดลองเพื่อตรวจสอบ

ภำวะสมดุลของ Fe๓+ และ Fe๒+ 
  ๑๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยใช้กลุ่มเดิมจำกคำบท่ีแล้ว ท ำกำรทดลอง เรื่อง กำรทดสอบภำวะสมดุล

ระหว่ำงไอร์ออน (III) ไอออน (Fe๓+) และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) จำกหนังสือเรียนรำยวิชำ
เพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

  ๑๒. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิก
แต่ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 
• สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เร่ือง การทดสอบภาวะ

สมดุล 
  ระหว่างไอร์ออน (III) ไอออน (Fe๓+) และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) 

   • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
   • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
   • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 
   โดยสมำชิกในกลุ่มจะต้องสลับหน้ำท่ีกันท ำ ไม่ท ำหน้ำท่ีเหมือนกำรทดลองท่ีผ่ำนมำ 
  ๑๓. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

 



    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

๑๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 
หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 
   ๑๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
   ๑) เมื่อหยดสำรละลำย K๓Fe(CN)๖ ลงในสำรละลำยผสมระหว่ำงสำรละลำย Fe(NO๓)๓ และ

สำรละลำย KI จะได้ผลอย่ำงไร และสรุปผลได้ว่ำอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : จะได้ตะกอนสีน้่าเงิน แสดงว่าในระบบมี Fe๒+ เกิดขึ้น) 
   ๒) เมื่อหยดน้ ำแป้งลงในสำรละลำยผสมระหว่ำงสำรละลำย Fe(NO๓)๓ และสำรละลำย KI จะ

ได้ผลอย่ำงไร และสรุปผลได้ว่ำอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : จะได้สารสีน้่าเงิน แสดงว่า ในระบบมี I๒ เกิดขึ้น) 
   ๓) เมื่อหยดสำรละลำย NH๔SCN ลงในสำรละลำยผสมระหว่ำงสำรละลำย Fe(NO๓)๓ และ

สำรละลำย KI จะได้ผลอย่ำงไร และสรุปผลได้ว่ำอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : จะได้สารละลายสีแดง แสดงว่า ในระบบมี Fe๓+ เหลืออยู่) 
   ๔) เมื่อหยดสำรละลำย NH๔SCN ลงในสำรละลำยผสมระหว่ำงสำรละลำย (NH๔)๒Fe(SO๔)๒ และ

สำรละลำยไอโอดีนในเอทำนอล (I๒) จะได้ผลอย่ำงไร และสรุปผลได้ว่ำอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : จะได้สารละลายสีแดง แสดงว่า ในระบบมี Fe๓+ เกิดขึ้น) 
    ๕) จำกผลกำรทดลองท่ีได้สำมำรถสรุปได้ว่ำอย่ำงไร 

    (แนวตอบ : ปฏิกิริยาระหว่าง Fe(NO๓)๓ และ KI จัดเป็นปฏิกิริยาทีผันกลับได้ เพราะมี Fe๓+ 
และ       I 

-  อยู่ในระบบตลอดเวลา สมการ ณ ภาวะสมดุลเขียนได้ ดังนี้ 

๒Fe๓+ (aq)  +  ๒I 
-
 (aq)  ⇌ ๒Fe๒+ (aq)  +  I๒ (aq) ) 

   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 
ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ (Expand) 

  ๒๐. ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงท่ีภำวะสมดุล ว่ำมีส่วน
ไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้เบื้องต้นส ำหรับกำรเรียน
ในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

  ๒๑. นักเรียนท ำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
  ๒๒. นักเรียนท ำ Topic Question จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 

 
 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 

๑. ครูประเมินผลโดยครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำร
ท ำงำนรำยบุคคลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 

   ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำแบบฝึกหัด 

ข้ันสรุป 



   ๓. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง กำรทดสอบไอร์ออน (III) ไอออน (Fe๓+) 
ไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) และไอโอดีน (I๒) 

   ๔. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง กำรทดสอบภำวะสมดุลระหว่ำงไอร์
ออน (III) ไอออน (Fe๓+) และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) 

 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๓) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง กำรทดสอบไอร์ออน (III) ไอออน (Fe๓+) ไอร์ออน (II) ไอออน 

(Fe๒+) และไอโอดีน (I๒) 
   ๔) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง กำรทดสอบภำวะสมดุลระหว่ำงไอร์ออน (III) ไอออน (Fe๓+) 

และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe๒+) 
๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

๑) ห้องเรียน 
 

๙. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) กำรเปล่ียนแปลง

ท่ีภำวะสมดุล   

 
 
 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรทดลองเรื่อง 
กำรทดสอบไอร์
ออน (III) ไอออน 
(Fe๓+) ไอร์ออน 
(II) ไอออน 
(Fe๒+) และ
ไอโอดีน (I๒) 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๓) กำรทดลองเรื่อง 
กำรทดสอบ
ภำวะสมดุล
ระหว่ำงไอร์ออน 
(III) ไอออน 
(Fe๓+) และไอร์
ออน (II) ไอออน 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 



รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
(Fe๒+) 

     ๔) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๖) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๗) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕             ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง สมดุลเคมี           เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  
  ๑. ค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำ    
  ๒. ค ำนวณควำมเข้มข้นของสำรที่ภำวะสมดุล 
  ๓. ค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลหรือควำมเข้มข้นของปฏิกิริยำหลำยข้ันตอน 
 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   ณ ภำวะสมดุล ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสำรตั้งต้น แสดงได้ด้วยค่ำคงท่ีสมดุล ซึ่ง

เป็นค่ำคงท่ี ณ อุณหภูมิหนึ่ง 
 ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำหลำยขั้นตอน หำได้จำกผลคูณของค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำย่อยท่ีน ำ
สมกำรเคมีมำรวมกัน โดยถ้ำมีกำรคูณสมกำรย่อยให้ยกก ำลังค่ำคงท่ีสมดุลด้วยตัวเลขท่ีคูณ และหำกมีกำร
กลับข้ำงสมกำร ให้กลับค่ำคงท่ีสมดุลเป็นตัวหำร 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยำเคมีท่ีภำวะสมดุลได้ 
๒. แปลควำมหมำยของค่ำคงท่ีสมดุลได้ 

 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
๑. ค ำนวณหำค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำและควำมเข้มข้นของสำรในปฏิกิริยำท่ีภำวะสมดุลได้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- ณ ภำวะสมดุล ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเข้มข้นของ
ผลิตภัณฑ์กับสำรต้ังต้น แสดงได้ด้วยค่ำคงท่ีสมดุล 
ซึ่งเป็นค่ำคงท่ี ณ อุณหภูมิหนึ่ง 

- ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำหลำยขั้นตอน หำได้จำก
ผลคูณของค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำย่อยท่ีน ำ
สมกำรเคมีมำรวมกัน โดยถ้ำมีกำรคูณสมกำรย่อยให้
ยกก ำลังค่ำคงท่ีสมดุลด้วยตัวเลขท่ีคูณ  

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 



๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 
     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง 
     ๕) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
   ๑.  ครูทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับภำวะสมดุลเคมี ดังนี้ 
   • เมื่อสำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะมีภำวะสมดุลเกิดขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 
    (แนวตอบ : ภาวะสมดุลจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ) 
   ๒. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 

๑ ว่ำ “เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ในระบบจะมีค่าอย่างไร” ให้
นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม จำกนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 

  (แนวตอบ : เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ในระบบจะมีค่าคงท 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ข้ันน า 



 
 
 

ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงอัตรำส่วนระหว่ำงควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสำรต้ังต้น ณ ภำวะสมดุล  และค่ำคงท่ี
สมดุล จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  

   ๒. นักเรียนน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำท ำเป็นรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม เช่น  
    แผนภำพ แผนผัง เขียนบรรยำย 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  
  ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมำน ำเสนอเรื่องท่ีได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลและผลงำนกำรจัดท ำข้อมูล

ของกลุ่มตนเองหน้ำช้ันเรียนทีละกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกันจนครบทุกกลุ่ม  
  (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบการน่าเสนอหน้าผลงาน) 
๔. ครูให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรหำค่ำคงท่ีสมดุลในปฏิกิริยำท่ีสำรต้ังต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ในสถำนะ

เดียวกันและต่ำงสถำนะกัน รวมท้ังหน่วยของค่ำคงท่ีสมดุล 
  ๕. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกบั ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำส่วนระหว่ำงควำม

เข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสำรต้ังต้น ณ ภำวะสมดุล และค่ำคงท่ีสมดุล เช่น 
   ๑) ปฏิกิริยำท่ีค่ำคงท่ีสมดุลมีค่ำมำกและปฏิกิริยำท่ีค่ำคงท่ีสมดุลมีค่ำน้อยแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

 (แนวตอบ :  ปฏิกิริยาท่ีค่าคงท่ีสมดุลมีค่ามาก แสดงว่า ท่ีสมดุลปฏิกิริยานั้นจะมีผลิตภัณฑ์
เกิดขึ้นมาก และมีสารต้ังต้นเหลืออยู่น้อย ส่วนปฏิกิริยาท่ีค่าคงท่ีสมดุลมีค่าน้อย แสดงว่า ท่ี
สมดุลปฏิกิริยานั้นจะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นน้อย และมีสารตั้งต้นเหลืออยู่มาก) 

๖. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำคงท่ีสมดุลกับควำมเข้มข้นของสำร โดยครู
เขียนโจทย์ และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเพื่อหำค ำตอบ ดังนี้ 

   ๑) จงเขียนค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ CO (g) + H๒O (l) ⇌ CO๒ (g) + H๒ (g) 

   (แนวตอบ : K = 
[𝐶𝑂๒][𝐻๒]

[𝐶𝑂]
) 

   ๒) จงเขียนค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ Pb๒+ (aq) + ๒I- (aq) ⇌ PbI๒ (s) 
   (แนวตอบ : K = 

๑

[𝑃𝑏๒+][𝐼−]๒) 

   ๓) จงเขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำเคมีท่ีมีค่ำคงท่ีสมดุลเท่ำกับ 
[NO๒Cl]๒

[NO๒]๒[Cl๒]
 

   (แนวตอบ :  ๒NO๒ (g) + Cl๒ (g) ⇌ ๒NO๒Cl (g)) 
 
 
 
 
 

ข้ันสอน 



 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore)   

๗. ครูให้นักเรียนจับคู่ โดยให้แต่ละคู่ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ค่ำคงท่ีสมดุลกับสมกำรเคมี 
จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจน
เกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  
  ๘. ครูยกตัวอย่ำงสมกำรเคมีหลำกหลำยรูปแบบ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเพื่อลงข้อสรุป

เกี่ยวกับค่ำคงท่ีสมดุลกับควำมสัมพันธ์ของสมกำรเคมีในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 
  • ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำย้อนกลับ 
  • ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำท่ีมีเลขสัมประสิทธิ์โดยโมลต่ำงกัน 
  • ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำรวม 

๙. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับค่ำคงท่ีสมดุลกับสมกำรเคมี โดยครูเขียนโจทย์ และให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรำยเพื่อหำค ำตอบ ดังนี้ 

   ๑) ปฏิกิริยำ SO๒ (g) + 
๑

๒
O๒ (g) ⇌ SO๓ (g) มีค่ำคงท่ีสมดุลเท่ำกับ ๒๐.๔ ท่ีอุณหภูมิ ๗๐๐ องศำ

เซลเซียส จงหำค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ 
   • SO๓ (g) ⇌ SO๒ (g) + 

๑

๒
O๒ (g)  

   (แนวตอบ : Kใหม่ = 
๑

𝐾เดิม 
 = 

๑

๒๐.๔
 = ๔.๙ × ๑๐-๒)  

 

   • ๒SO๒ (g) + O๒ (g) ⇌ ๒SO๓ (g) 
   (แนวตอบ : Kใหม่ = 𝐾เดิม

๒ = ๒๐.๔๒ = ๔๑๖.๑๖)  
   ๒) ก ำหนดปฏิกิริยำให้ ดังนี้  
   ปฏิกิริยำ A (g) + 

๑

๒
B (g) ⇌ C (g)   ; K๑ = ๑.๘ 

   ปฏิกิริยำ X (g) ⇌ 
๑

๒
B (g) + Y (g)   ; K๒= ๐.๕ 

   ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำ A (g) + X (g) ⇌  C (g) + Y (g) มีค่ำเท่ำใด   
   (แนวตอบ : Kใหม่ = K๑ × K๒  = ๑.๘ × ๐.๕ = ๐.๙)   
 
 
 
ขั้นที่ ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑๐. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนท่ีนั่งข้ำงกัน แล้วร่วมกันฝึกค ำนวณเกี่ยวกับค่ำคงท่ีสมดุล จำกตัวอย่ำง

ท่ี ๓.๑-๓.๖ ในหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑  
    (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 

๑๑. ครูสุ่มนักเรียน ๖ คู่ ออกมำแสดงวิธีกำรค ำนวณตัวอย่ำงแต่ละข้อหน้ำช้ันเรียนให้ถูกต้อง โดยครู
คอยเสริมควำมรู้ในส่วนท่ีนักเรียนยังไม่เข้ำใจ 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 

 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



  ๑๒. ครูอธิบำยกำรค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลเมื่อก ำหนดควำมเข้มข้นของสำร ณ ภำวะสมดุล และกำร
ค ำนวณควำมเข้มข้นของสำร ณ ภำวะสมดุลเมื่อก ำหนดค่ำคงท่ีสมดุล ซึ่งมีหลักและขั้นตอนในกำร
ค ำนวณหำค่ำคงท่ีสมดุล ดังนี้ 

   • ต้องทรำบชนิดของสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยำและต้องดุลสมกำรให้ถูกต้อง 
   • ต้องทรำบควำมเข้มข้นของสำรต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในภำวะสมดุล โดยควำมเข้มข้นที่น ำมำแทนค่ำจะต้อง

มีหน่วยเป็นโมลต่อลูกบำศก์เดซิเมตร 
    • เขียนควำมสัมพันธ์ของค่ำคงท่ีสมดุล 
    • ค ำนวณโดยกำรแทนค่ำในสูตร 

๑๓. ครูยกตัวอย่ำงโจทย์เกี่ยวกับค่ำคงท่ีสมดุล โดยครูเขียนโจทย์และแสดงวิธีท ำให้นักเรียนดูบน
กระดำน ดังนี้ 

   ๑) แก๊สแอมโมเนียสลำยตัวในภำชนะปิดขนำด ๕๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิค่ำหนึ่ง ให้
แก๊สไนโตรเจนและแก๊สไฮโดรเจน ดังสมกำร 

๒NH๓ (g) ⇌ N๒ (g) + ๓H๒ (g) 
    ท่ีภำวะสมดุล พบว่ำ มีแก๊สแอมโมเนีย แก๊สไนโตรเจน และแก๊สไฮโดรเจนเท่ำกับ ๓.๐  ๒.๐  

และ ๔.๐ โมล ตำมล ำดับ จงค ำนวณหำค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำนี้ 
   วิธีท ำ    K  =  [N๒][H๒]๓

[NH๓]๒  

     ท่ีภำวะสมดุล [NH๓] = 
๓ mol

๕๐๐cm๓ × 
๑๐๐๐ cm๓

๑dm๓  = ๖ mol/dm๓ 
 

            [N๒] = 
๒ mol

๕๐๐cm๓ × 
๑๐๐๐ cm๓

๑dm๓  = ๔ mol/dm๓   
 

              [H๒] = 
๔ mol

๕๐๐cm๓ × 
๑๐๐๐ cm๓

๑dm๓  = ๘ mol/dm๓ 

     จะได้  K  = (๔)(๘)๓

(๖)๒   = ๕๖.๘๙   

        ดังนั้น ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำนี้มีค่ำเท่ำกับ ๕๖.๘๙ 
   ๒)  ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำ H๒ (g) + I๒ (g) ⇌ ๒HI (g) มีค่ำเท่ำกับ ๑๘.๐ ท่ี ๒๕ องศำ

เซลเซียส ณ ภำวะสมดุล ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน พบว่ำ ในภำชนะขนำด ๑ ลิตร มีแก๊สไฮโดรเจน
ไอโอไดด์และแก๊สไอโอดีนอยู่ ๐.๓ และ ๐.๒ โมล ตำมล ำดับ จะมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่กี่โมล/
ลูกบำศก์เดซิเมตร 

    วิธีท ำ K  =  [HI]๒

[H๒][I๒]
  = ๑๘.๐ 

     ณ ภำวะสมดุล [HI] = 
๐.๓

๑
  = ๐.๓ mol/dm๓ 

       [I๒] = 
๐.๒

๑
  = ๐.๒ mol/dm๓  

     จะได้ว่ำ  ๑๘.๐  =  (๐.๓)๒

[H๒](๐.๒)
  

       [H๒]  = (๐.๓)๒

(๑๘.๐)(๐.๒)
   

              = ๐.๐๒๕ mol/dm๓ 
     ดังนั้น จะมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่ ๐.๐๒๕ โมล/ลูกบำศก์เดซิเมตร 
  



 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๒) หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๓) ใบงำนท่ี ๓.๑ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของสำรต่ำงๆ ณ ภำวะสมดุล 

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ห้องเรียน 

 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงควำม
เข้มข้นของสำร
ต่ำงๆ ณ ภำวะ
สมดุล 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๓.๑ 
- ตรวจแบบฝึกหัด  

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๓.๑ 
- แบบฝึกหัด 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๒) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๓) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
ใบงานที ่๓.๑ 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
 

ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
 

1. จงเขียนค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ 
 1) Fe2+ (aq)  +  Ag+ (aq) ⇌ Fe3+ (aq)  +  Ag (s)  
 2) CO2 (g)  +  H2 (g)  ⇌  CO (g)  +  H2O (l) 
 3) 3Fe (s)  +  4H2O (l)  ⇌   Fe3O4 (s)  +  4H2 (g)  
                   
 

2. ปฏิกิริยำ 2NO (g) + O2 (g) ⇌  2NO (g) มีค่ำคงท่ีสมดุลเท่ำกับ 1 × 1014 จงหำค่ำคงท่ีสมดุลของ

ปฏิกิริยำ NO (g) + 
1

2
O2 (g) ⇌  NO (g) 

              
 

3. A (g) + 3B (g) ⇌ C (g)  K = K1  ………. (1) 
 2C (g)  ⇌ 3D (g) + 2E (g)  K = K2  ………. (2) 
 2A (g) + 6B (g) ⇌  3D (g) + 2E (g) K = K3  ………. (3) 
 ค่ำ K3 จะมีค่ำเท่ำใดในรูป K1 และ K2 

                                     
              

 

4. ถ้ำท่ีภำวะสมดุลมี PCl5 เข้มข้น 2.8 โมลำร์ PCl3 เข้มข้น 0.17 โมลำร์ และ Cl2 เข้มข้น 1.17 โมลำร์ จงหำ
ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ 
                  
                

 
 
 
 
 
 
 



 เฉลย ใบงานที ่๓.๑ 
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
 

1. จงเขียนค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ 
 1) Fe2+ (aq)  +  Ag+ (aq) ⇌ Fe3+ (aq)  +  Ag (s)  
 2) CO2 (g)  +  H2 (g)  ⇌  CO (g)  +  H2O (l) 
 3) 3Fe (s)  +  4H2O (l)  ⇌   Fe3O4 (s)  +  4H2 (g)  

 1) K =  [Fe3+]

[Fe2+][Ag+]
 

 

 2) K =  [CO]

[CO2][H2]
 

 

 3) K =  [H2]4 
 

2. ปฏิกิริยำ 2NO (g) + O2 (g) ⇌  2NO (g) มีค่ำคงท่ีสมดุลเท่ำกับ 1 × 1014 จงหำค่ำคงท่ีสมดุลของ

ปฏิกิริยำ NO (g) + 
1

2
O2 (g) ⇌  NO (g) 

 K  =  (1 × 1014)
1

2  =  1 × 107 
 

3. A (g) + 3B (g) ⇌ C (g)  K = K1  ………. (1) 
 2C (g)  ⇌ 3D (g) + 2E (g)  K = K2  ………. (2) 
 2A (g) + 6B (g) ⇌  3D (g) + 2E (g) K = K3  ………. (3) 
 ค่ำ K3 จะมีค่ำเท่ำใดในรูป K1 และ K2 
 สมกำรท่ี (1) × 2  
 2A (g) + 6B (g) ⇌ 2C (g)  K = K1

2  ………. (4) 
 สมกำรท่ี (2) + สมกำรท่ี (4) 
 2A (g) + 6B (g) ⇌  3D (g) + 2E (g) K = K1

2 K2 
 ดังนั้น ค่ำ K3 = K1

2K2 
 

4. ถ้ำท่ีภำวะสมดุลมี PCl5 เข้มข้น 2.8 โมลำร์ PCl3 เข้มข้น 0.17 โมลำร์ และ Cl2 เข้มข้น 1.17 โมลำร์ จงหำ
ค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำต่อไปนี้ 

PCl3 (g)  +  Cl2 (g) ⇌  PCl5 (g) 
K  =  [PCl5]

[PCl3][Cl2]
 

 

             =  (2.8)

(0.17)(1.17)
 

 

             =  14.08 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
เร่ือง ผลของการเปลี่ยนความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 

 
รหัสวิชา  ว๓๒๒๒๑  ชื่อวิชา  เคมี ๓            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๕             ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ือง สมดุลเคมี           เวลา  ๓  ชั่วโมง 
******************************************************************************************************** 
๑. ผลการเรียนรู้  

 ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะสมดุลและค่ำคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคำดคะเนกำรเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเมื่อภำวะสมดุล ของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชำเตอลิเอ 

 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

   กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นของสำรต้ังต้นท ำให้ภำวะสมดุลเปล่ียนแปลงไป เมื่อระบบเข้ำสู่ภำวะ
สมดุลอีกครั้ง ควำมเข้มข้นของสำรต่ำง ๆ ณ ภำวะสมดุลจะแตกต่ำงไปจำกควำมเข้มข้นที่ภำวะสมดุลเดิม 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge : K) 
๓. อธิบำยกำรเปล่ียนแปลงของระบบท่ีอยู่ในภำวะสมดุลเมื่อถูกรบกวนโดยกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นได้ 
๔. เปรียบเทียบปริมำณสำรตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในระบบ ณ ภำวะสมดุลเดิมกับภำวะสมดุลครั้งใหม่ได้ 

 ทักษะกระบวนการ (Process : P) 
๑. ท ำกำรทดลองเพื่อศึกษำผลของกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นที่มีต่อภำวะสมดุลของระบบได้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A) 
 ๑. ต้ังใจเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๔. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
เมื่อระบบท่ีอยู่ในภำวะสมดุลถูกรบกวน โดยกำร
เปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นของสำร ควำมดัน หรือ
อุณหภูมิ ระบบจะเกิดกำรเปล่ียนแปลงเพื่อเข้ำสู่ภำวะ
สมดุลอีกครั้งตำมหลักของเลอชำเตอลิเอ ท้ังนี้กำร
เป ล่ียนแปลงอุณหภูมิ มี ผลท ำ ให้ ค่ ำคง ท่ีสม ดุล
เปล่ียนแปลง 

พิจำรณำตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำ 

 
๕. สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด 
     ๑) ทักษะกำรสังเกต                 



     ๒) ทักษะกำรส ำรวจค้นหำ          
     ๓) ทักษะกำรวิเครำะห์ 
     ๔) ทักษะกำรทดลอง 
     ๕) ทักษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมูล 
 ๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
 
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย รับผิดชอบ 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้  
 ๓. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
๗. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (๕Es Instructional Model)  
 

 
 
  
ขั้นท่ี ๑ กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
  ๑.  ครูทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับสมบัติต่ำง ๆ ของระบบ ณ ภำวะสมดุล โดยใช้ค ำถำม ดังนี้  
   • เมื่อระบบเข้ำสู่ภำวะสมดุล ควำมเข้มข้นของสำรต่ำง ๆ ในระบบจะมีค่ำอย่ำงไร  
   (แนวตอบ : เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ในระบบจะมีค่าคงท่ี) 
  ๒. ครูถำมค ำถำม Prior Knowledge จำกหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม 

๑ว่ำ “ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” ให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำม จำกนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันอภิปรำย เพื่อน ำไปสู่ขั้นสอนต่อไป 
(แนวตอบ : ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ความเข้มข้นของาสารตั้งต้น 
พื้นท่ีผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกริยาและตัวหน่วงปฏิกิริยา)  

  
 
 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore) 
  ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แล้วท ำกำรทดลอง เรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นต่อ

ภำวะสมดุล จำกหนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ 
  ๒. ครูใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยก ำหนดให้สมำชิก

แต่ละคนภำยในกลุ่มมีบทบำทหน้ำท่ีของตนเอง ดังนี้ 
• สมำชิกคนท่ี ๑ : ท ำหน้ำท่ีเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เร่ือง การศึกษาผลของความ

เข้มข้นต่อภาวะสมดุล 

ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ข้ันน า 

ข้ันสอน 



   • สมำชิกคนท่ี ๒ : ท ำหน้ำท่ีอ่ำนวิธีกำรทดลอง ท ำควำมเข้ำใจ และอธิบำยให้สมำชิกในกลุ่มฟัง 
   • สมำชิกคนท่ี ๓ : ท ำหน้ำท่ีบันทึกผลกำรทดลอง 
   • สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ : ท ำหน้ำท่ีน ำเสนอผลกำรทดลอง 
   ๓. สมำชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันลงมือท ำกำรทดลอง 
   (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานกลุ่ม) 
 
ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ (Explain)  
   ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน (สมำชิกคนท่ี ๔ และ ๕ ของกลุ่ม) มำน ำเสนอผลกำรทดลอง 

หลังจำกนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรำยผลกำรทดลองจนมีควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน  
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยและหำข้อสรุปจำกกำรปฏิบัติกำรทดลอง โดยใช้แนวค ำถำม ดังนี้ 
   ๑) เมื่อน ำสำรละลำย Fe(NO๓)๓ มำผสมกับสำรละลำย NH๔SCN จะเกิดผลอย่ำงไร 

(แนวตอบ : ได้สารละลายสีแดงของ (FeSCN)๒+ และเมื่อความเข้มข้นของสีคงท่ี แสดงว่า 
ระบบอยู่ในภาวะสมดุล) 

   ๒) เมื่อเติมสำรละลำย Fe(NO๓)๓ ลงในระบบท่ีอยู่ในภำวะสมดุล จะเกิดผลอย่ำงไร 
(แนวตอบ : เมื่อเติมสารละลาย Fe(NO๓)๓ ลงไป จะท่าให้ความเข้มข้นของ Fe๓+ ในระบบ
เพิ่มขึ้น ท่าให้สารละลายมีสีแดงเข้มขึ้น แสดงว่า ในระบบมี (FeSCN)๒+ เกิดมากขึ้น ในท่ีสุด
ความเข้มของสีจะคงท่ี แสดงว่า ระบบเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง)  

   ๓) เมื่อเติมสำรละลำย NH๔SCN ลงในระบบท่ีอยู่ในภำวะสมดุล จะเกิดผลอย่ำงไร 
    (แนวตอบ : เมื่อเติมสารละลาย NH๔SCN ลงไป จะท่าให้ความเข้มข้นของ SCN- ในระบบ

เพิ่มขึ้น ท่าให้สารละลายมีสีแดงเข้มขึ้น แสดงว่า ในระบบมี (FeSCN)๒+ เกิดมากขึ้น ในท่ีสุด
ความเข้มของสีจะคงท่ี แสดงว่า ระบบเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง)  

   ๔) เมื่อเติมสำรละลำย Na๒HPO๔ ลงในระบบท่ีอยู่ในภำวะสมดุล จะเกิดผลอย่ำงไร 
   (แนวตอบ : เมื่อเติมสารละลาย Na๒HPO๔  ลงไป HPO๔

๒- จะท่าปฏิกิริยากับ Fe๓+ เกิดตะกอน
ของ FeSO๔ การเติม Na๒HPO๔ จึงท่าให้ความเข้มข้นของ Fe๓+ ในระบบลดลง ท่าให้
สารละลายมีสีแดงจางลง แสดงว่า (FeSCN)๒+ เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ สลายตัวให้ Fe๓+ และ 
SCN- และในท่ีสุดความเข้มของสีจะคงท่ี แสดงว่า ระบบเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง)  

  ๕) จำกผลกำรทดลองท่ีได้สำมำรถสรุปได้ว่ำอย่ำงไร 
(แนวตอบ : การเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสารต้ังต้นท่าให้ภาวะสมดุลเปล่ียนแปลงไป เมื่อ
ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุลจะแตกต่างไปจาก
ความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลเดิม) 

(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 
 

 
 
ขั้นท่ี ๒ ส ารวจค้นหา (Explore)  

๖. ครูให้นักเรียนศึกษำกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นที่มีผลต่อภำวะสมดุล จำกหนังสือเรียนรำยวิชำ
เพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจนเกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกัน 

 

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 



ขั้นท่ี ๓ อธิบายความรู้ (Explain) 
  ๗. ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำย เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นท่ีมีผลต่อภำวะสมดุล 
เช่น 
  ๑) ท่ีภำวะสมดุลของปฏิกิริยำ C๒H๖ (g)  ⇌  C๒H๔ (g) + H๒ (g) เมื่อเติมแก๊ส C๒H๔ ลงในระบบ 

จะท ำให้ควำมเข้มข้นของสำรในระบบเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร และสมดุลจะเล่ือนไปทำงใด 
(แนวตอบ : การเติมแก๊ส C๒H๔ ลงในระบบ เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของแก๊ส C๒H๔ ระบบจะ
ปรับตัวไปในทิศทางท่ีจะลดความเข้มข้นของแก๊ส C๒H๔ โดยเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้น ท่า
ให้ความเข้มข้นของแก๊ส C๒H๖ เพิ่มข้ึน ส่วนความเข้มข้นของแก๊ส H๒ ลดลง) 

   ๒) แก๊สฟอสจีน (COCl๒) เตรียมได้จำกปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และแก๊ส
คลอรีน (Cl๒) ในภำชนะปิด เกิดภำวะสมดุล ดังนี้ 

CO (g) + Cl๒ (g) + พลังงำน  ⇌ COCl๒ (g) 
     ถ้ำลดปริมำณแก๊ส Cl๒ สมดุลจะเปล่ียนแปลงไปอย่ำงไร 

(แนวตอบ : การลดปริมาณแก๊ส Cl๒ เป็นการลดความเข้มข้นของสารต้ังต้น ดังนั้น ระบบจะ
ปรับตัวไปในทิศทางท่ีจะเพิ่มความเข้มข้นของแก๊ส Cl๒  โดยเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้น ท่า
ให้แก๊ส COCl๒ สลายตัวให้แก๊ส CO และแก๊ส Cl๒ มากขึ้น) 

   ๓) ท่ีภำวะสมดุลของปฏิกิริยำ ๒SO๒ (g) + O๒ (g) ⇌  ๒SO๓ (g) + พลังงำน ถ้ำเพิ่มควำมเข้มข้น
ของแก๊ส SO๒ ในระบบ จะส่งผลต่อควำมเข้มข้นของแก๊ส SO๓ อย่ำงไร 
(แนวตอบ : การเพิ่มความเข้มข้นของแก๊ส SO๒ ในระบบ เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสารต้ัง
ต้น ระบบจะปรับตัวเพื่อลดความเข้มข้นของแก๊ส SO๒ โดยการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากขึ้น 
ท่าให้ความเข้มข้นของแก๊ส SO๓ เพิ่มข้ึน) 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท่างานรายบุคคล) 

 
 
 
ขั้นที่ ๔ ขยายความเขา้ใจ (Expand) 

๘.  ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนซักถำมข้อสงสัยในเนื้อหำ เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นท่ีมีผลต่อ
ภำวะสมดุล ว่ำมีส่วนไหนท่ียังไม่เข้ำใจ และให้ควำมรู้เพิ่มเติมในส่วนนั้น เพื่อจะใช้เป็นควำมรู้
เบ้ืองต้นส ำหรับกำรเรียนในเนื้อหำต่อ ๆ ไป 

  ๙. นักเรียนท ำใบงานที่ ๓.๔.๑ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงความเข้มขน้ต่อภาวะสมดุล 
 

 
  
ขั้นท่ี ๕ ตรวจสอบผล (Evaluate) 

๑. ครูประเมินผลโดยครูประเมินผลนักเรียน โดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรตอบค ำถำม พฤติกรรมกำร
ท ำงำนรำยบุคคลพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม และจำกกำรน ำเสนอผลกำรท ำกิจกรรมหน้ำช้ันเรียน 

   ๒. ครูตรวจสอบผลจำกกำรท ำใบงำนท่ี ๓.๒ เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นต่อภำวะสมดุล 
  ๓. ครูวัดและประเมินผลจำกกำรน ำเสนอผลกำรทดลอง เรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นต่อภำวะ

สมดุล 

ข้ันสรุป 

ช่ัวโมงท่ี ๓ 
 



 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 

๑) หนังสือเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมวิทยำศำสตร์ เคมี ม.๕ เล่ม ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ สมดุลเคมี 
   ๒) ใบงำนท่ี ๓.๒ เรื่อง กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มขน้ต่อภำวะสมดุล 
   ๓) วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรทดลองเรื่อง กำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นต่อภำวะสมดุล   

๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
๑) ห้องเรียน 

 
๙. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๙.๑ ประเมินระหว่าง 
     การจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ 
     ๑) ผลของกำร

เปล่ียนแปลง
ควำมเขม้ข้นต่อ
ภำวะ 

 
 
 
- ตรวจใบงำนท่ี ๓.๒ 

 
 
 
- ใบงำนท่ี ๓.๒ 

 
 
 
- ร้อยละ ๖๐ ผ่ำนเกณฑ์ 
 

 

รายการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
๒) กำรทดลองเรื่อง 

กำรศึกษำผลของ
ควำมเข้มข้นต่อ
ภำวะสมดุล 

- ประเมินกำรปฎิบัติ   
  กำร 

- แบบประเมินกำร
ปฎิบัติ 
  กำร 

- ระดับคุณภำพ ๒  
  ผ่ำนเกณฑ์ 

     ๓) กำรน ำเสนองำน 
 

- ประเมินกำรน ำเสนอ 
  ผลงำน 

- แบบประเมินกำรเสนอ  
  ผลงำน 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๔) พฤติกรรม 
         กำรท ำงำน 
         รำยบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนรำยบุคคล 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๕) พฤติกรรมกำร
      ท ำงำนกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  กำรท ำงำนกลุ่ม 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

  ๖) คุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตควำมมีวินัย   
  รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้  
  และมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

- ระดับคุณภำพ ๒  
ผ่ำนเกณฑ์ 

 
 

 



 

 
 

ใบงานที ่๓.๒ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 
 

๑. ก ำหนดปฏิกิริยำให้ ดังนี้ 
 

Fe๓+ (aq)  +  SCN- (aq)  ⇌ (FeSCN)๒+ (aq) 
 

 จำกปฏิกิริยำข้ำงต้น ท ำกำรรบกวนสมดุล ๓ ครั้ง ท่ีเวลำ t๑  t๒ และ t๓ พบว่ำ สำรมีควำมเข้มข้น
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งน ำมำเขียนกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) ณ เวลำ t๑ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
        
 

 ๒) ณ เวลำ t๒ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
        
 

 ๓) ณ เวลำ t๓ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
        
 

๒. ก ำหนดปฏิกิริยำ ณ ภำวะสมดุลให้ ดังนี้ 
 

Pb๒+ (aq) + H๒S (aq)  ⇌  PbS (s)  +  ๒H+ (aq) 
 

 เมื่อเติมสำรท่ีก ำหนดให้ต่อไปนี้ จะมีผลให้สมดุลเล่ือนไปทำงใด เพรำะเหตุใด 
 ๑) HCl 

        
 

 ๒) NaOH 
        
 

 ๓)  Pbs 



 เฉลย 

        
 

ใบงานที ่๓.๒ 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 

 
ค าช้ีแจง : ตอบค าถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 
 

๑. ก ำหนดปฏิกิริยำให้ ดังนี้ 
 

Fe๓+ (aq)  +  SCN- (aq)  ⇌ (FeSCN)๒+ (aq) 
 

 จำกปฏิกิริยำข้ำงต้น ท ำกำรรบกวนสมดุล ๓ ครั้ง ท่ีเวลำ t๑  t๒ และ t๓ พบว่ำ สำรมีควำมเข้มข้น
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งน ำมำเขียนกรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) ณ เวลำ t๑ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
  เพิ่ม Fe๓+ 

 

 ๒) ณ เวลำ t๒ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
  ลด SCN- 

 

 ๓) ณ เวลำ t๓ มีกำรรบกวนสมดุลอย่ำงไร 
  เพิ่ม (FeSCN)๒+ 
 

๒. ก ำหนดปฏิกิริยำ ณ ภำวะสมดุลให้ ดังนี้ 
 

Pb๒+ (aq) + H๒S (aq)  ⇌  PbS (s)  +  ๒H+ (aq) 
 

 เมือ่เติมสำรท่ีก ำหนดให้ต่อไปนี้ จะมีผลให้สมดุลเล่ือนไปทำงใด เพรำะเหตุใด 
 ๑) HCl 
  กำรเติม HCl เป็นกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของ H+ จึงท ำให้สมดุลเล่ือนไปทำงซ้ำย 
 

 ๒) NaOH 
  NaOH ท่ีเติมลงไปจะไปท ำปฏิกิริยำกับ H+ ท ำให้ควำมเข้มข้นของ H+ ลดลง สมดุลจึงเล่ือนไปทำงขวำ 
 

 



บนัทึกผลหลังการจดัการเรยีนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จ านวนนักเรียน............คน 
 ด้านความรู้ 
        ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านทักษะกระบวนการ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 
ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ......................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

                     วันท่ี.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


