
 

 

โครงการสอน รายวิชา..........เคมี ๓ ...................รหัสวิชา..........ว ๓๐๒๒๓................. 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่..........๕..........ภาคเรียนที่ ............๑...........ปีการศึกษา ...........๒๕๖๔............ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๑ ปฐมนิเทศ แนะน ำรำยวิชำ 
แนะน ำรำยวิชำ วิธีกำรเรียน กำรวัด และ
ประเมินผลกำรเรียน 

- 
- - 

๑ 

๒ ทบทวน ปริมำณสำรสัมพันธ์ 

ทบทวนควำมรู้เดิมเรื่องปริมำณสำรสัมพันธ์ 
สำรละลำย ควำมเข้มข้นและหน่วยควำม
เข้มข้น ควำมสัมพันธ์ของปริมำณสำรต่อ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

๑.บรรยำย 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 

๑. แบบฝึกหัด 
๒. แบบทดสอบ 

 

๑. แบบฝึกหัด 
๒. แบบทดสอบ 
 

๒ 

๓ 
แก๊สและ
สมบัติของ

แก๊ส 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปริมำตร ควำมดัน 

อุณหภูมิ และจ ำนวน
โมลของแก๊ส 

๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์และค ำนวณ
ปริมำตร ควำมดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ี
ภำวะต่ำง ๆ ตำมกฎของบอยล์ กฎของ
ชำร์ล กฎของเกย–์ลูสแซก 
๒. ค ำนวณปริมำตร ควำมดัน หรืออุณหภูมิ
ของแก๊สท่ีภำวะต่ำง ๆ ตำมกฎรวมแก๊ส 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 

 

๑. ใบงำน 
๒.แบบทดสอบ 
๓. กำรทดลอง 

๑. แบบทดสอบ 
๒. ใบงำน 
๓. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
๔. รำยงำนผลกำร
ทดลอง 

๕ 



 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๓. ค ำนวณปริมำตร ควำมดัน อุณหภูมิ จำน
วนโมล หรือมวลของแก๊ส จำกควำมสัมพันธ์
ตำมกฎของอำโวกำโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 

๓. Google 
Meet 

 

๔ 
แก๊สและ
สมบัติของ

แก๊ส 

กฎแก๊สอุดมคติและ
ควำมดันย่อย 

๑. ค ำนวณควำมดันย่อยหรือจ ำนวนโมล 
ของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎควำมดันย่อย
ของดอลตัน 
 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 

๑. ใบงำน 
๒. กำรทดลอง 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำนผลกำร
ทดลอง 

๗ 

๕ 
แก๊สและ
สมบัติของ

แก๊ส 

ทฤษฎีจลน์และกำร
แพร่ของแก๊ส 

อธิบำยกำรแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส ค ำนวณและเปรียบเทียบอัตรำกำร
แพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎกำรแพร่ผ่ำนของเก
รแฮม 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 
 

๑. ใบงำน 
๒. กิจกรรมกำร

น ำเสนอกำร
ค้นคว้ำข้อมูล 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน น่ำสนใจ
ของกำรน ำเสนอ
งำน 

๓ 



 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๖ 
แก๊สและ
สมบัติของ

แก๊ส 

กำรประยุกต์ใช้
ควำมรู้เกี่ยวกับแก๊ส
และสมบัติของแก๊ส 

๑. สืบค้นข้อมูล น ำเสนอตัวอย่ำง และ
อธิบำยกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับ
สมบัติและกฎต่ำง ๆ ของแก๊สในกำร
อธิบำยปรำกฏกำรณ์ หรือแก้ปัญหำใน
ชีวิตประจ ำวันและในอุตสำหกรรม 
 
 
 

๑. กิจกรรม
แบบ STEM 

ศึกษำ 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 

๑. ใบงำน 
๒. กำรน ำเสนอ

งำน 
 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. ควำมน่ำสนใจ 
ควำมถูกต้องของ
กำรน ำเสนองำน
ตำมหลักวิชำกำร 

๓ 

๗ 
อัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำ
เคมี 

๑. ควำมหมำยและ
กำรค ำนวณอัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำเคมี 
๒. แนวคิดเกี่ยวกับ

อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี 

๑. ทดลอง และเขียนกรำฟกำรเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของสำรที่ท ำกำรวัดในปฏิกิริยำ 
๒. ค ำนวณอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และ
เขียนกรำฟกำรลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสำรที่
ไม่ได้วัดในปฏิกิริยำ 
๓. เขียนแผนภำพและอธิบำยทิศทำงกำรชน
กันของอนุภำคและพลังงำนท่ีส่งผลต่ออัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 

๑. กิจกรรม
แบบ STEM 

ศึกษำ 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 
 
 
 

๑. ใบงำน 
๒. กำรทดลอง 

๓. ช้ินงำน 
 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำนผลกำร
ทดลอง 
๔.ควำมสวยงำม 
ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรของช้ินงำน 

๙ 



 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

_๘ 
อัตรำกำร

เกิดปฏิกิริยำ
เคมี 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำร
เกิดปฏิริยำเคมี 

๑. อธิบำยผลของควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิวของ
สำร อุณหภูม ิตัวเร่งปฏิกิริยำท่ีมีต่ออัตรำ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
๒. เปรียบเทียบอัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเมื่อมี
กำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้น พื้นท่ีผิว 
อุณหภูมิ และตัวเร่ง 
๓. ยกตัวอย่ำงและอธิบำยปัจจัยท่ีมีผลต่อ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีในชีวิต ประจ ำวัน
หรืออุตสำหกรรม 
 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 
 
 

๑. ใบงำน 
๒. กำรทดลอง 
๓. ช้ินงำน/ส่ือ/

ผลงำนกำรสืบค้น
ข้อมูล 

 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำนกำร
ทดลอง 
๔. ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ของ
ช้ินงำน 
 

๙ 

๙ สมดุลเคมี สภำวะสมดุล 

๑. ทดสอบและอธิบำยควำมหมำยของ
ปฏิกิริยำผันกลับได้และภำวะสมดุล 
๒. อธิบำยกำรเปล่ียนแปลงควำมเข้มข้นของ
สำร อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ และ
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำย้อนกลับ เมื่อเริ่ม
ปฏิกิริยำจนกระท่ังระบบอยู่ในภำวะสมดุล 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 
 

๑. ใบงำน 
๒. กำรน ำเสนอ
เรื่องสมดุลเคมี 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 
๓.ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน น่ำสนใจ
ของกำรน ำเสนอ 

๖ 



 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๑๐ สมดุลเคมี ค่ำคงท่ีสมดุล 

๑. ค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยำ 
ค ำนวณควำมเข้มข้นของสำรที่ภำวะสมดุล 
๒. ค ำนวณค่ำคงท่ีสมดุลหรือควำมเข้มข้น

ของปฏิกิริยำหลำยข้ันตอน 
 
 
 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 

๑. ใบงำน 
๒. แบบทดสอบ 

 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
 

๖ 

๑๑ สมดุลเคมี ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมดุล 

ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะสมดุลและค่ำคงท่ี
สมดุลของระบบ รวมท้ังคำดคะเนกำร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเมื่อภำวะสมดุลของ
ระบบถูกรบกวนโดยใช้หลักของ เลอชำ

เตอลิเอ 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 
 
 
 
 

๑. ใบงำน 
๒. แบบทดสอบ
๓. งำนน ำเสนอ 

 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 
๓.ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน น่ำสนใจ
ของกำรน ำเสนอ 

๖ 



 
แผนการสอน

ท่ี 

 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

 
เร่ือง/สาระการ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลา
เรียน 
(ช.ม.) 

๑๒ สมดุลเคมี 
สมดุลเคมีในส่ิงมีชีวิต 

ส่ิงแวดล้อม  และ
อุตสำหกรรม 

ยกตัวอย่ำงและอธิบำยสมดุลเคมีของ
กระบวนกำรท่ีเกิดขึ้นในส่ิงมีชีวิต 

ปรำกฏกำรณ์ในธรรมชำติและกระบวนกำร
ในอุตสำหกรรม 

๑.กิจกรรมแบบ
สืบเสำะหำ
ควำมรู้ 5E 
๒. Google 
Classroom 
๓. Google 

Meet 
 

๑. ใบงำน 
๒. แบบทดสอบ
๓. งำนน ำเสนอ 

 

๑. แบบทดสอบ 
๒. แบบสังเกต
กระบวนกำรท ำงำน 
๓. รำยงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำ 
๓.ควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน น่ำสนใจ
ของกำรน ำเสนอ 

๓ 

 

ลงช่ือ......................................................................ครูผู้สอน   ลงช่ือ......................................................................รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
                (นำงอรวลัญช์    ผ่องบุรุษ)                                                               (นำงวรรณวิสำ    สมบัติวงศ์) 
 
ลงช่ือ......................................................................หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ลงช่ือ......................................................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
               (นำงแสงอรุณ    สง่ำชำติ)                                                                 (นำยธนะกุล    ช้อนแก้ว) 
  

 

 
 


