
 
 
 

แผนการวัดและประเมินผล 
 

- รายวิชา เคมี 3                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

นายจ าลอง   ป๊อกบุญเรือง 
ต าแหน่ง ครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
อ าเภอเชียงแสน   จังหวัดเชยีงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  15  (เวียงแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ท่ี        /2563          วันที่    30    เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563 
เร่ือง    ส่งแผนวัดและประเมินผล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
******************************************************************************************** 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ตามท่ีข้าพเจ้า นายจ าลอง   ป๊อกบุญเรือง  ต าแหน่ง ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนในรายวิชาเคมี รหัสวิชา ว32221 ช้ัน ม.5  นั้น 

 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดท าแผนวัดและประเมินผล ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
และขอน าส่งแผนวัดและประเมินผล ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ตามรายละเอียดดังแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

       ลงช่ือ……….....………….........…………… 
             ( นายจ าลอง   ป๊อกบุญเรือง ) 
                                ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

            ลงช่ือ……….....…....………………….. 
              ( นายกัมพล    ไชยนันท์ ) 
              ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 

                (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 
 
 



แผนวัดผลและประเมินผล 
รายวิชา เคมี 3  รหัสวิชา ว32221  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5   

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 

นายจ าลอง   ป๊อกบุญเรือง 
ต าแหน่ง  ครู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

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

     ลงชื่อ.............................................. 
( นายจ าลอง   ปอ๊กบุญเรือง ) 

ครูผู้สอน 
 

     ลงชื่อ.............................................. 
( นางยุวันดา   พานิช) 

     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

       ลงชื่อ............................................ 
(นายกัมพล  ไชยนันท)์ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
         ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) 
 
 
 
 



การวางแผนการวัดผลและประเมินผล 
สาระการเรียนรู้รายวิชา เคมี 3  รหัสวิชา  ว32221 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
แผนการประเมินผล 

สัดส่วนคะแนนการประเมินระหว่างภาค  :  ปลายภาค       70  :  30 
1. ประเมินผลระหว่างเรียน    60   คะแนน 

- แบบฝึกหัด 

- งานกลุ่ม (รายงานการทดลอง) 

- การทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย    
2. ประเมินผลการสอบกลางภาค    10   คะแนน 
3. ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

สาระท่ี 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10   คะแนน 
4. ประเมินผลการสอบปลายภาค    20   คะแนน 

รวมคะแนน      100   คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  เคมี  3           รหัสวิชา ว32221      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
ภาคเรียนที่  1          เวลาเรียน  60  ชั่วโมง / ภาค   
เวลาเรียน  3   ชั่วโมง /สัปดาห์           จ านวน  1.5  หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษาและทดลอง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดัน อุณหภูมิต่อความดันไอ ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแก๊ส 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดัน อุณหภูมิและปริมาตรของ
แก๊ส และค านวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สโยใช้กฏของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวม
แก๊ส ศึกษาและค านวณความดัน ปริมาตร จ านวนโมล มวล และอุณหภูมิของแก๊สตามกฎแก๊สอุดมคติ 
ศึกษาทดลองการแพร่และอัตราการแพร่ของแก๊ส การค านวณเกี่ยวกับกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี  ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พื้นท่ีผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีผันกลับได้ 
การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดภาวะสมดุล สมดุลในปฏิกิริยาเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล ค่าคงท่ีสมดุล กับสมการเคมี การค านวณเกี่ยวกับค่าคงท่ีสมดุล ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อภาวะสมดุล การเปล่ียนความเข้มข้น การเปล่ียนความดันและอุณหภูมิ หลักของเลอชาเตอลิเอ การ
ใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม สมดุลเคมีในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ความคิด สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้              
มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน             
มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
 

ผลการเรียนรู้  รวม  20  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา  เคมี  3           รหัสวิชา ว32221      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
ภาคเรียนที่  1          เวลาเรียน  60  ช่ัวโมง / ภาค   
เวลาเรียน  3   ชั่วโมง /สัปดาห์           จ านวน  1.5  หน่วยกิต 

 
ผลการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ 

1 อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ี
ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก 

2 ค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส 
3 ค านวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจ านวนโมลหรือมวลของแก๊ส จาก

ความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ 
4 ค านวณความดันย่อยหรือจ านวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดัน

ย่อยของดอลตัน 
5 อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ค านวณและเปรียบเทียบ

อัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม 
6 สืบค้นข้อมูล น าเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติ

และกฎต่าง ๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในอุตสาหกรรม 

7 ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ท าการวัดในปฏิกิริยา 
8 ค านวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสาร

ท่ีไม่ได้วัดในปฏิกิริยา 
9 เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานท่ีส่งผลต่อ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
10 ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นท่ีผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและ

ตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีมีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
11 เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงความเข้มข้น พื้นท่ีผิว

ของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา 
12 ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจ าวันหรืออุตสาหกรรม 
13 ทดสอบ และอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุล 
14 อธิบายการเปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า 

และอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เมื่อเริ่มปฏิกิริยาจนกระท่ังระบบอยู่ในภาวะ
สมดุล 

 
 



ผลการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ 
15 ค านวณค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 
16 ค านวณความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุล 
17 ค านวณค่าคงท่ีสมดุลหรือความเข้มข้นของปฏิกิริยาหลายข้ันตอน 
18 ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงท่ีสมดุลของระบบ รวมท้ังคาดคะเน 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นเมื่อภาวะสมดุลของระบบถูกรบกวน โดยใช้หลักของ 
เลอชาเตอลิเอ 

19 ยกตัวอย่าง และอธิบายสมดุลเคมีของกระบวนการที่เกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต 
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติและกระบวนการในอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัดส่วนการจัดเก็บคะแนนรายวิชา เคมี 3  รหัสวิชา  ว32221 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ผลการเรียนรู้ คะแนน 

1. แก๊สและสมบัติของแก๊ส ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1 - 6 40 
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 7 - 12 20 
3. สมดุลเคมี ผลการเรียนรู้ข้อท่ี 13 - 19 40 
 
 
 
 
 

ตารางการจัดเก็บคะแนนรายวิชา เคมี 3  รหัสวิชา  ว 32221 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
การจัดเก็บคะแนน 

รวม K P A กลาง
ภาค 

ปลาย
ภาค 

1 แก๊สและสมบัติของแก๊ส 20 10 - 10 - 40 
2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 10 5 5 - - 20 
3 สมดุลเคมี 10 5 5 - 20 40 

คะแนนรวม 40 20 10 10 20 100 
 
 


