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นางสาวสนทยา    วรเพียน 
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โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม  

ต าบลท่าข้าม   อ าเภอพนัสนิคม   จังหวัดชลบุรี 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
รายวิชา เคมี 3                     รหัสวิชา  ว 30223                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                                   

ภาคเรียนที่  1                                                                        เวลาเรียน  3  ชั่วโมง / สัปดาห์     
       รวม 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน                                                       จ านวน  1.5  หน่วยกิต  

………………………………………………………….  
                    ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การค านวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล การค านวณค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล  หลักเลอชา
เตอลิเอและหลักของสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต  ศึกษาเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
ทฤษฎีกรด-เบส ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรดและ เบสการแตกตัวของกรดและเบส การแตกตัวของน  า  
การค านวณค่าคงที่สมดลุของกรด ค่าคงที่สมดลุของเบส และค่าคงที่สมดุลของน  า ศึกษาการค านวณความ
เข้มข้นของ H3O

+ และ OH- ในสารละลาย pH ของ สารละลายปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส                        
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  อินดิเคเตอร์ ศึกษาการไทเทรตและสารละลายบัฟเฟอร์   

     เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติ  และเห็นคุณค่า
ของ วิทยาศาสตร์ สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการ
เกี่ยวกับ  เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี และกรด-เบส ไปใช้เป็นพื นฐานในการศึกษาวิชาเคมี
ชั นสูงและในการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชต่อไปต่อไป  
ผลการเรียนรู ้

1. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และค านวณหาอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี  
        2. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี                         
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
       3.  อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวันรวมทั งอธิบายผลของสารเคมี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
         4.  อธิบายภาวะสมดุลที่เกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงของสาร สมดุลเคมี ที่เกิดขึ นในสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้ ความหมายของค่าคงที่สมดุล (K) ต่างๆ ได้และเขียนความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุล    
กับความเข้มข้น ค านวณหาค่าคงที่สมดุลของสารต่างๆ ในระบบได้  
         5.  อธิบายการปรับตัวของระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอและน าหลกัการนี ใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้  
         6.  ทดลองวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายเกี่ยวกับ ความเป็นกรด-เบส ของสารตามทฤษฎีกรด-เบส ของ
อารีเนียส บอกคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได้   
         7.  สืบค้นข้อมลู อภิปรายเกี่ยวกับกรด และเบสที่มีความแรงแตกต่างกัน  จึงสามารถ        น าปริมาณ
ไอออนมา ค านวณหาค่าพีเอช ค่าคงที่สมดลุของกรด-เบส ในสารละลายกรดเบสได้    



แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง  การเกิดปฏิกิริยาเคมี    

รายวิชาเคมี 3       รหัสวิชา ว 30223                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5                                                       ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560   
ครูผู้สอน นางสาวสนทยา   วรเพียน                                      ระยะเวลา   4   ชั่วโมง 

....................................................................... 
สาระส าคัญ              
                ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่พบทั งในชีวิตประจ าวันหรือในห้องทดลองนั นจะเห็นได้ว่าใช้เวลาในการ
เกิดปฏิกิริยาที่ แตกต่างกัน เปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์ในรูปอัตราเร็วของรถยนต์กับการด าเนิน
ไปของปฏิกิริยา เคมี ซ่ึงในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงค านวณหาปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หนึ่งหน่วยเวลา ทั ง อัตรากาเกิดปฏิกิริยาเคมี ในช่วงเวลาต่างๆ อัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่ง และ 
อัตราการ เกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย  ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั นสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีการชน และทฤษฎีสาร
เชิงซ้อนกัมมันต์ ซ่ึงในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั นจะเกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งสามารถแบ่งชนิดของปฏิกิริยา
ออกเป็นปฏิกิริยา ดูดความร้อนและคายความร้อน และในการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั นจะมอีัตราการเกิดปฏิกิริยา
มากหรือน้อยอย่างไรขึ นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา เช่น ความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ 
พื นที่ผิวตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวหน่วงปฏิกิริยาโดยน าไปใช้เป็นพื นฐานในการด ารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู ้

1. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และค านวณหาอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมี  
        2. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี                         
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
       3.  อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวันรวมทั งอธิบายผลของสารเคมี
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
จุดประสงค์การเรยีนรู ้
ด้านความรู ้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และค านวณหาอัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้  
        2. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 



  
3. นักเรียนสามารถเขียนและแปลความหมายของกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ

สารกับเวลา รวมทั งสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากกราฟได้ 
       4. นักเรียนสามารถทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวัน
รวมทั งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได ้
 

ด้านทักษะกระบวนการ  
1. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงาน 
3. การสรุปความรู้ 

 

กระบวนการวทิยาศาสตร์ 
1. การสังเกต 
2. การสืบค้นข้อมลู 
3. การส ารวจ/ทดลอง 
4. การบันทึกผล 
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน 

และมีจิตสาธารณะ 
 

สาระการเรียนรู้   
- ชนิดของปฏิกิริยาเคมี   
- วิธีหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา เคมี        
- การด าเนินไปของปฏกิิริยาเคมี        
- การเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยทฤษฎีการชน        
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง    

การวิเคราะห์ 2 เงื่อนไข 

เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)   

- มีความรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  และน าไปใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และประหยัด 

- เตรียมการสอน ใบความรู้  และใบงานประกอบการสอนล่วงหน้า     

 

 



เงื่อนไขคุณธรรม                       

- สร้างจิตส านึกให้รู้ถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน         

ชีวิตประจ าวัน อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด    
-     มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่การสอน  เข้าสอนตรงเวลา, ปฏิบัติหน้าที่          

     การสอนเต็มเวลา, มีความเมตตา  ให้ความเสมอภาค  และยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน     

     มีความอดทน  เสียสละ ใฝ่รู้   รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น 

3   หลักการพอเพียง 
             ความมีเหตุผล  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  มีทักษะการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับปจัจัยการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้สามารถประหยัดพลังงานและสารตั งต้นในการท าปฏิกิริยาเคมีได้  อีกทั งมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สามารถทดลองเพื่อศึกษาหาอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเคมีได้   มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน และการน าความรู้เกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
            ความพอประมาณ   เนื อหาการเรียนเหมาะสมกับเวลา  เหมาะสมกับวัย มีวัสดุ/อุปกรณ์เพียงพอต่อ

การเรียนรู้  ซ่ึงในการทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั นควรศึกษาผลการทดลองให้ละเอียด
รอบคอบ   มีการศึกษาเทคนิคการทดลองที่จะใช้อุปกรณ์และสารเคมอีย่างคุ้มค่า ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อจะได้ใช้สารอย่างประหยัด และได้ประโยชน์คุ้มค่า                               

            การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  มีใบความรู้  ใบงาน  หนังสือประกอบ  อุปกรณ์การทดลอง เพียงพอและมี

ส ารองในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้เพิ่ม  ใช้สื่อที่มีอย่างคุ้มค่า 
 

4  มิติของการเปลี่ยนแปลงที่เกดิ 

ด้านวัตถ/ุเศรษฐกิจ 

- เข้าใจเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เทคนิควิธีการทดลองอย่างถูกตอ้ง ปลอดภัย ประหยัด  

- ท าการทดลองและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม   

ด้านสังคม 

- มีการรับฟังความคิดของผู้อื่นและช่วยให้เกิดความร่วมมือกนัป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน

ท้องถิ่น 

ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

- การรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อม  โดยการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

ด้านวัฒนธรรม 

- สืบทอดการรักษาสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติจากการการเกิดปฏิกิริยาเคมีในท้องถิ่น  
ท าให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 



-  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน                

(  / )    1.  ความสามารถในการส่ือสาร                  (    )   2.  ความสามารถในการคิด               
( /  )    3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา               (  / )  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต                

(  / )    5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

กิจกรรมการเรียนรู้  

 (ช่ัวโมงที่    1 - 2 ) 
ข้ันที่ 1 ข้ันสร้างความสนใจ   

(เงื่อนไขความรู้) 
1.  ครแูละนักเรียนทบทวนความรู้เดิมโดยร่วมกันอภิปรายชนิดของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน 

ได้แก่  การเกิดฝนกรด  การเกิดหินงอกหินย้อย  การกัดกร่อนของวัสดุชนิดต่าง ๆ เพื่อทบทวนการเรียนรู้         

2.  นักเรียนยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ นในท้องถิ่น 

3.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 

ข้ันที่ 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration)  
(พอประมาณ)    
4. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเรียน ออกเป็น  5-6  กลุ่ม โดยให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน

เหมาะสมกับการจัดกลุม่ในห้องเรียน และตามศักภาพของผู้เรียน ด้วยการแจกกระดาษ         สีเขียว  แจก
กระดาษสีเหลือง  และแจกกระดาษสีแดงให้นักเรียน โดยไม่บอกให้นักเรียนทราบ แล้วให้นักเรียนเข้ากลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มต้องมคีรบทุกสี ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมีนักเรียนได้กระดาษสีเดียวกัน        มากกว่า  1  คน  
 (เงื่อนไขคณุธรรม) 
  5. ให้นักเรียนแบ่งงานกันตามศักยภาพ  โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบมกีารเลือกหน้าที่รับผิดชอบ     
เป็นหัวหน้ากลุ่ม   รองหัวหน้ากลุ่ม  เลขานุการของกลุ่ม  และมีการผลัดเปลี่ยนบทบาทกันท าหน้าที่ในกลุ่ม             
เพื่อเปิดโอกาส  ให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มหมุนเวียนกันท าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยครูชี แจงหน้าที่
ดังนี  
      - หัวหน้ากลุ่ม ควบคุมการท ากิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และควบคุมสมาชิก
ไม่ให้ส่งเสียงรบกวนกลุ่มอื่น ในขณะท ากิจกรรม รับเอกสารจากครูและแจกเอกสารให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 
รายงานให้ครูทราบเมื่อท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย และรวบรวมเอกสารส่งครูเมื่อ  ท ากิจกรรมเสร็จสิ น 
   - รองหัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าที่แทนเมื่อหัวหน้าไมอ่ยู่ในกลุ่ม และช่วยดูแลการท ากิจกรรมร่วมกับ
หัวหน้ากลุ่ม 



   - เลขานุการของกลุ่ม ท าหน้าที่ กระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมให้ทันเวลาที่
ก าหนด พร้อมทั งรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมของกลุ่มและเสนอให้สมาชิกบันทึกขอ้มูลลงในใบ
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรม  

5.  นักเรียนท าการทดลองที่ 1 เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าโลหะแมกนีเซียมกับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  

6.  ครูน าอภิปรายก่อนท าการทดลองให้นักเรียนระมัดระวังในการใช้ลวดแมกนีเซียมม้วนเสียบกับ

จุกยาง ปิดปากกระบอกตวงที่บรรจุกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ต้องปิดให้แน่นก่อนคว่ าลงในบีกเกอร์ 
7.  ประธานกลุ่มน าอภิปรายแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มรับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์การทดลอง โดย

ค านึงถึงการใช้ปริมาณสารเคมีตามขั นตอนในการทดลอง ไม่มากจนเกินไป (พอประมาณ)   พร้อมทั งบันทึก
ผลการทดลอง อภิปรายและวิเคราะห์ผลการทดลองร่วมกันเพื่อตอบค าถามหลังการทดลอง  
 

ข้ันที่   3  ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป  

(ชั่วโมงที่  3 )  
(มีเหตุผล) 
8. นักเรียนน าข้อมลูจากการท าการทดลองที่ 1 มาอธิบายกันภายในกลุ่มและแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน ถ้าหากนักเรียนเขียนค าตอบและบันทกึขอ้มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงประเด็น ให้เพิ่มเติมข้อมูลลง
ในใบกิจกรรมให้สมบูรณ์  พร้อมทั งสรุปผลการท าการทดลองที่ 1  

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอขอ้มลูและข้อสรุปจากท าการทดลองที่ 1   
 

ข้ันที่ 4 ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) 
      (มีภูมิคุ้มกัน)  

10.  นักเรียนจับคู่เพื่อนคู่คิดศึกษาใบความรู้ เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี  และค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียน วิชาเคมี หรือ อินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ต่างๆ            

            11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปข้อมูลจากใบความรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยการเขียนแผนผัง

ความคิด  
             12. ให้นักเรียนทุกคนออกแบบภาชนะส าหรับใส่อาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีตาม

ประเด็นต่อไปนี  
      (มิติด้านวัตถุ)        

 - ออกแบบภาชนะส าหรับใส่อาหารและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 
 

 



 
      (มิติด้านสิ่งแวดล้อม)        

 - ข้อดีของภาชนะส าหรับใส่อาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หรือลดการใช้สารที่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อม  ส าหรับช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

       (มิติด้านสังคม)        
             13. นักเรียนน าเสนอรูปแบบภาชนะส าหรับใส่อาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

        (มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม)        
             14. นักเรียนอภิปรายร่วมกันและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการใช้สารที่มีผลต่อ

การเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจ าวัน และการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมชีีวิต         

ในท้องถิ่น  เพื่อท าให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
15.  ครอูภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน  และวิธีหาอัตรา       

การเกิดปฏิกิริยาจากตัวอย่างในชุดกิจกรรม 
 

ข้ันที่ 5 ข้ันประเมิน (Evaluation) 
(ชั่วโมงที่  4 ) 

16. นักเรียนตอบค าถามจากแบบฝึกหัดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหมายและ

การค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

17. ประเมินผลการเรียนรู้จากใบกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

18. ประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ กระบวนการวิทยาศาสตร์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

19. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 

สื่อการเรียนการสอน   
 1.  หนังสือเรียนเคมีเพิ่มเติม ม.5 ภาคเรียนที่ 1       

2.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งเรียนรู้      
1. ห้องสมุดโรงเรียน  

2. แผ่นซีดีรวมเว็บไซต์ความรู้   
3. อินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น   

-  http://www.kbyala.ac.th/digital-lib-m5-44/k-me-2/r8.html   

-  http://www.kbyala.ac.th/digital-lib-m5-44/k-me-2/r9.html  
 

การวัดและประเมินผล             
1. วิธีการวัดและประเมนิผล 

1.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-  ความสนใจในการเรียน   
-  การซักถามและกล้าแสดงออก 
-  การตอบค าถาม 
-  ท างานทันเวลาตามที่ก าหนด 
-  การแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล   

1.2 ประเมินทักษะกระบวนการ 
-  การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
-  การน าเสนอผลงาน 
-  การสรุปความรู้ 

1.3 กระบวนการวิทยาศาสตร์ 
-  การสังเกต 
-  การสืบค้นข้อมลู 
-  การส ารวจ/ทดลอง 
-  การบันทึกผล 
-  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

1.4  ผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรียน 
1.5  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.6  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

2. เครื่องมือวัดผล 
2.1  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
2.2  แบบประเมินทักษะกระบวนการ 
2.3  แบบประเมินกระบวนการวิทยาศาสตร์ 
 



 
2.4  ผลงานจากใบกิจกรรม 
2.5  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

          เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
2.6   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

3. เกณฑ์การประเมินผล 
     3.1  รวมคะแนนการประเมินพฤติกรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     3.2  รวมคะแนนการประเมินทักษะกระบวนการ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     3.3  รวมคะแนนการประเมินกระบวนการวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า          
           ร้อยละ 80 
     3.4  รวมคะแนนประเมินผลงานจากใบกิจกรรม นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     3.5  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนถูกต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่       
           ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.6  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 

 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
…………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………  
 

          ลงช่ือ.................................................................. 
                        (นางอมัพร   ภู่ระหงษ์)       
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
ผลที่เกิดขึ นกับครู 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................          
ผลที่เกิดขึ นกับนักเรียน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 
                                                       ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                            (นางสาวสนทยา   วรเพียน) 
                                                                    ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

               โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              -  แบบบันทึกคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
    -  แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 

    -  แบบประเมินทักษะกระบวนการ  
    -  แบบประเมินกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

              -   แบบประเมินผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรียน 
            -  สรุปคะแนนรวมการประเมินผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรียน 

                                -  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

ที่ ช่ือ  -  สกุล 
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลการ
ประเมิน 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
10 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ผ มผ คะแนน
10 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ผ มผ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

เกณฑ์การประเมนิ : นักเรียนได้คะแนน 8 คะแนนขึ นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80) 
 
 
 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         

      (...........................................................) 
 



 
เกณฑ์การประเมนิพฤติกรรมของนักเรยีน 

ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

*********************************** 
 
พฤติกรรมของนกัเรียนที่ประเมนิ 

 
เกณ
ฑ์
การ
ให้
คะแ
นน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง  

  
การผ่านเกณฑ์          

นักเรียนได้คะแนนรวมด้านพฤติกรรม ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 

แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 

พฤติกรรมที่ประเมิน พฤติกรรมของนกัเรียน 
1. ความสนใจในการเรียน   มีความสนใจในการเรียนไม่คุยหรือเล่นกันในขณะเรียน 
2. การซักถามและกล้าแสดงออก มีการถามในหัวข้อที่ตนไม่เข้าใจทุกเร่ืองและกลา้แสดงออก  
3. การตอบค าถาม การร่วมตอบค าถามในเร่ืองที่ครูถามและตอบค าถาม            
4. ท างานทันเวลาตามที่ก าหนด การท างานส่งตามเวลาที่ก าหนด 
5. การแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล   มีการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล   



ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

 

 
 
ที่ 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
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ร้อยละ 
สรุปผล
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

เกณฑ์การประเมนิ  นักเรียนได้คะแนนรวม ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะกระบวนการ  

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         
      (...........................................................) 
 



ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

*********************************** 

ทักษะกระบวนการที่ประเมนิ 

 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
                                          3          หมายถึง  ปฏิบัติระดับดี    

  2 หมายถึง  ปฏิบัติระดับพอใช้     
  1  หมายถึง  ปฏิบัติระดับปรับปรุง 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 11 - 15 ดีมาก  
 6 - 10 ดี  
 1 - 5 พอใช้  

 

การผ่านเกณฑ์          

รวมคะแนนแบบประเมินทักษะกระบวนการ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินทักษะกระบวนการ  

ทักษะกระบวนการที่ประเมนิ พฤติกรรมของนกัเรียน 
1. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม   

 
1.1 ความร่วมมือและแบ่งหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่ม  
1.2 มีความตั งใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
1.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั นตอนอย่างเป็นระบบ 

2. การน าเสนอผลงาน   น าเสนอผลงานได้ครบถ้วน 

3. การสรุปความรู้   สรุปความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม 

 



ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

*********************************** 
 
 
ที่ 
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รวม 

 
 

ร้อยละ 
สรุปผล
ประเมิน 

3 3 3 3 3 15 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑ์การประเมนิ  นักเรียนได้คะแนนรวม ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ์ ( 12 คะแนน ) 
                                                       
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิผลการเรียนรูด้้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         
      (...........................................................) 
 



ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

 
เกณ
ฑ์การ
ให้
คะแน
น 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั ง ให้  3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง ให้ 1 คะแนน 
 
เกณ
ฑ์การ

ตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 - 20 ดีมาก  
 14 - 17 ดี  
 10 - 13 พอใช้  
 ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง  

  
การผ่านเกณฑ์          

           นักเรียนได้คะแนนรวมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ ์

 

การประเมินผลการเรียนรูด้้านกระบวนการวทิยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

กระบวนการ            
ทางวิทยาศาสตร ์

การประเมินผล 
 ด้านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

1. การสังเกต สังเกตข้อมูลไดอ้ย่างหลากหลายและครบถ้วนตรงตามหัวข้อที่ก าหนด 
2. การสืบค้นข้อมูล มีวิธีการค้นหาข้อมลูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เช่ือถือได้มีเนื อหา

ครบถ้วนตรงตามหัวข้อที่ก าหนด 
3. การส ารวจ/ทดลอง  ปฏิบัติกิจกรรมโดยได้ข้อมูลทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล

เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 
4. การบันทึกผล บันทึกผลการได้ตรงตามจุดประสงค ์ ถูกต้อง และครบถ้วนสามารถ

อธิบายผลการปฏิบัติกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูล           
ที่เช่ือถือได ้

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกระท าข้อมูลได้ทั งเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ 
และสรุปผลได้ถูกตอ้งตรงตามข้อมูลที่ได้ปฏิบัตจิริง 



ที่ ช่ือ  -  สกุล 
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ร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
เกณฑ์การประเมิน    
         นักเรียนได้คะแนนรวมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรียน 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         

      (...........................................................) 
 



………………………………………………… 
 

ผลงานของนกัเรียนที่ประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานอยู่ในระดับดีมาก ให้ 4 คะแนน 
 ผลงานอยู่ในระดับดี ให้  3 คะแนน 
 ผลงานอยู่ในระดับปานกลาง ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานอยู่ในระดับควรปรับปรุง ให้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ  

 18 - 20 ผลงานอยู่ในระดับดีมาก  
 14 - 17 ผลงานอยู่ในระดับดี  
 10 - 13 ผลงานอยู่ในระดับพอใช้  
 ต่ ากว่า 10 ผลงานอยู่ในระดับปรับปรุง  

  
การผ่านเกณฑ์          

นักเรียนได้คะแนนรวมของผลงานจากใบกิจกรรม  ร้อยละ  80  ขึ นไป  ผ่านเกณฑ ์
 

 
 

 

 

แบบประเมินผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรียน 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

รายการที่ประเมนิ 
1. ท ากิจกรรมได้ถูกต้องครบถ้วน   
2. ท างานสะอาด เรียบร้อย 
3. เขียนหนังสือได้ถูกต้อง 
4. ท ากิจกรรมครบตามหัวข้อก าหนด 
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   



กิจกรรมที่.............................................. 

ที่ ช่ือ  -  สกุล 
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ร้อยละ 
 
 
 
 

สรุปผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 ผ่าน ไม่ผ่าน 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

เกณฑ์การประเมิน   นักเรียนได้คะแนนรวมจากใบกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ์ 

 
 

สรุปคะแนนรวมการประเมินผลงานจากใบกิจกรรมของนักเรยีน 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         

      (...........................................................) 
 



ท่ี ช่ือ  -  สกุล 
กิจกรรม 
ท่ี........... 

กิจกรรม 
ท่ี.........  

กิจกรรม 
ท่ี..........  

กิจกรรม  
ท่ี.......... 

รวม 
ร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

     ผ่าน ไม่ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
เกณฑ์การประเมิน   นักเรียนได้คะแนนรวมของผลงานจากชุดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ นไป ผ่านเกณฑ์ 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

************************************ 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         
      (...........................................................) 
 



 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีป่ระเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ   ให้ 4 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั ง ให้   3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั ง ให้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั ง ให้ 1 คะแนน 

 
เกณฑ์การประเมนิ  

ระดับคะแนน     4     หมายถึง      ดีมาก ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 81-100 %  
ระดับคะแนน     3     หมายถึง      ดี ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 61-80 %  
ระดับคะแนน     2     หมายถึง      พอใช้ ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 51-60 %  
ระดับคะแนน     1     หมายถึง      ปรับปรุง ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 0-50 % 

 

การผ่านเกณฑ์          

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 

เรื่อง   ความหมายและการค านวณหาอัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี   

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ การแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของนักเรียน 
มีความรับผิดชอบ - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย                

  และตรงต่อเวลา 
ใฝ่เรียนรู้ - แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  

- มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ  
- สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล  

ซื่อสัตย์สุจริต  - ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อตกลง และไม่ลอกค าตอบ หรือ  
เปิดดูเฉลยก่อนปฏิบัติกิจกรรม 

มุ่งมันในการท างาน -  มีความตั งใจ และพยายามปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ 
   มอบหมาย  

มีจิตสาธารณะ -  แสดงออกถึงการมีน้าใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  



ที่ ช่ือ  -  สกุล 
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รวม คะแนน
เฉลี่ย 

สรุปผลการ
ประเมิน 

4 4 4 4 4 20 ผ่าน ไม่ผ่าน 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

เกณฑ์การประเมนิ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 

 
 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน         
      (...........................................................) 
 



 


