
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา เคมี 3  รหัสวชิา  ว32223 
   จำนวนชั่วโมง 3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 60  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์    ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565    
   ผู้สอน  นายประเสริฐ  ทรัพย์มาก  นางลัดดา  ปุจฉาการณ์  นางสาวกนกเพ็ญ  งามขำ   
    
2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊ส และคำนวณหา
ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก กฎรวมแก๊ส 
ศึกษาและคำนวณความดัน ปริมาตร จำนวนโมล มวล และอุณหภูมิของแก๊สจากความสัมพันธ์ตามกฎของ  
อาโกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดัน
ย่อยของดอลตัน  ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส การคำนวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของ 
เกรแฮม อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส 
โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  ศึกษาความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลอง 
หาอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาพลังงานกับการดำเนิน
ไปของปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาและทดลองผลของความเข้มข้น พ้ืนที่ผิว อุณหภูมิ  ตัวเร่งและตัวหน่วงต่ออัตรา  
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล   
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล  ศึกษาค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี  
คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ศึกษาและทดลองปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
อุณหภูมิ  ความเข้มข้น ความดัน  ศึกษาหลักของเลอชาเตอลิเอและการนำไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง  
ภาวะสมดุล  ศึกษาสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ เขียนกราฟ บรรยาย อธิบาย สร้างแบบจำลอง 
ตระหนัก ออกแบบการทดลอง เขียนแผนภาพ การวัด แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  
 เพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิต เพ่ือให้สามารถ
ดำรงชีวิตในสังคม รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย อยู่อย่างพอพียง ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 
 



 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์และคำนวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตาม 
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก 

2. คำนวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3. คำนวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ จำนวนโมล หรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของ 

อาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน 
5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส  

โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6. สืบค้นข้อมูล นำเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ ของ

แก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม 
7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสารที่ทำการวัดในปฏิกิริยา 
8. คำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเขียนกราฟการลดลงหรือเพ่ิมข้ึนของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี 
10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี 

ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พ้ืนที่ผิวของสารตั้งต้น 

อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา 
12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรม 
13. ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14. อธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า และอัตราการ 

เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในภาวะสมดุล 
15. คำนวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16. คำนวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17. คำนวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายขั้นตอน 
18. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบ รวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ 
19. ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและ

กระบวนการในอุตสาหกรรม 
 รวมทั้งหมด   19   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับเรื่องแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาตร และความดันของแก๊ส (กฎของบอยล์) (สอนชดเชย
วันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565 โดยมอบหมาย
ใบงาน เรื่องกฎของบอยล์ สอนผ่าน Line , google 
classroom , google meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และอุณหภูมิของแก๊ส  
(กฎของชาร์ล) และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความดัน และ
อุณหภูมิของแก๊ส (กฎของเกย์-ลูสแซก) 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของ
แก๊ส (กฎรวมแก๊ส) และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร และ
จำนวนโมลของแก๊ส (กฎอาโวกาโดร) 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 กฎแก๊สอุดมคติ และความดันย่อย 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 ทฤษฎีจลน์ และการแพร่ของแก๊ส 
6 5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2565 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊ส และสมบัติของแก๊ส  

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบ
งาน เรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊ส และสมบัติของ
แก๊ส ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google 
meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 ความหมายและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (สอน
ชดเชยวันหยุด ในวันที่ 12 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่องความหมายและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google 
meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

แนวคิดเก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชดเชยการ
สอนผ่าน Line, google classroom,google meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (พ้ืนที่ผิว)  



 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (พ้ืนที่ผิว) 
ชดเชยการสอนผ่าน Line, google classroom,google 
meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ความเข้มข้น) 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (อุณหภูมิ) (สอน

ชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (พ้ืนที่ผิว) ชดเชย
การสอนผ่าน Line, google classroom,google meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ตัวเร่ง-ตัวหน่วง) 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 สภาวะสมดุล 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 ค่าคงที่สมดุล 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล (ความเข้มข้น อุณหภูมิ) 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม  
18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมี 3 (ว32223) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเคมี 3 (ว32223) 

 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อที่ 1-6 - กฎของแก๊ส 
- การแพร่ของแก๊ส 
และการประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับแก๊ส
และสมบัติของแก๊ส 
 

15 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

- Note Book 
- Projector 

 

ข้อ 7 -9 
 
 

- อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
แนวคิดเก่ียวกับอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

10 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  5 ข้อ 
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- Note Book 
- Projector 
 

 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  (วันที่ 23 , 26-29 ธ.ค. 2565)   

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1-9 
 

- กฎของแก๊ส 
- การแพร่ของแก๊ส และ
การประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติ
ของแก๊ส 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และแนวคิดเกี่ยวกับ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน  20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ  

 
 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 10-12 
 

- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

10 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ  
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 

- Note Book 
- Projector 

 

ข้อ 13-19 
 
 

- สภาวะสมดุล และ
ค่าคงที่สมดุล 
- ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล และหลักของ 
เลอชาเตอลิเอ 
 

15 - การตรวจคำตอบจาก 
ใบงาน 
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 15 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  2 ข้อ 

- Note Book 
- Projector 
 

 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27-28 ก.พ. , 1 – 3 มี.ค. 2566)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 10-19 
 

- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
- สภาวะสมดุล และ
ค่าคงที่สมดุล 
- ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล และหลักของ 
เลอชาเตอลิเอ 
 

30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
แสดงวิธีทำ จำนวน  3 ข้อ  

 

 
 
 
 
 



 
5.6  ชิ้นงานถุงประคบร้อน (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือ    
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 7-12 1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10  คะแนน  
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

24 ก.พ. 2566 

 


