
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

สาขาวิชา เคมี       รายวิชา   ว30223 เคมีเพ่ิมเติม 2      2.0 หน่วยกิต    4  คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5              ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554    ครูผู้สอน  นายขุนทอง  คล้ายทอง 

**************************************************** 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การค านวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

ศึกษาเก่ียวกับภาวะสมดุล ค่าคงที่สมดุล การค านวณค่าคงที่สมดุล การเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล หลักเลอชา
เตอลิเอและหลักของสมดุลเคมีในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต 

ศึกษาเกี่ยวกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรด-เบส การแตกตัว
ของกรดและเบส การแตกตัวของน้ า การค านวณค่าคงที่สมดุลของกรด ค่าคงที่สมดุลของเบส และค่าคงที่สมดุลของ
น้ า ศึกษาการค านวณความเข้มข้นของ [H3O

+] และ [OH-] ในสารละลาย pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาระหว่างกรด
กับเบส ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส อินดิเคเตอร์ ศึกษาการไทเทรตและ สารละลายบัฟเฟอร์ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ 
สามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา น าความรู้และหลักการเกี่ยวกับเรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ีสมดุลเคมีและกรด-เบส ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงต่อไป 
2. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. อธิบายการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ และค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นได้ 
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจากสมการที่ก าหนดให้และค านวณหาอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมีจากความสัมพันธ์นั้นได้ 
4. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ทฤษฎีการชน (Collision Theory) และความหมายของอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาเคมี (Transition State Theory) 
5. แปลความหมายจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมีได้ 
6. บอกปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของปัจจัยนั้นได้ 
7. อธิบายภาวะสมดุลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสารได้ 
8. อธิบายความหมายของค่าคงที่สมดุล (K) ต่างๆได้ และเขียนความสัมพันธ์ระหว่างคงคงที่สมดุลกับความ

เข้มข้นของสารต่างๆในระบบได้ 
9. ค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลและความเข้มข้นของสารต่างๆในระบบได้ 



10. อธิบายผลที่เกิดขึ้นกับระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ความดันหรืออุณหภูมิ
ได้ 

11. อธิบายการปรับตัวของระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอและน าหลักการนี้ไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ 

12. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 
13. อธิบายการแตกตัวเป็นไอออนของสารในน้ าและบอกได้ว่าไอออนใดแสดงสมบัติของกรด หรือของเบส 
14. อธิบายความหมายของกรดเบสตามทฤษฎีของอาร์รีเนียส เบรินสเตด-เลาว์รี และลิวอิสได้ 
15. บอกคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรดเบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได ้
16. อธิบายเกี่ยวกับการแตกตัวของกรดเบสและค่าคงที่การแตกตัวของกรด (Ka) และเบส (Kb) ได ้
17. ค านวณเกี่ยวกับค่า Ka, Kb และ [H3O

+], [OH-] ได้ 
18. เขียนความสัมพันธ์ระหว่าง [H3O

+], [OH-] และค่าคงที่การแตกตัวของน้ า (Kw) และค านวณเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์นี้ได้ 

19. บอกความหมายของ pH ของสารละลายและค านวณเก่ียวกับ pH ของสารละลายได้ 
20. ใช้ pH มิเตอร์ในการหา pH ของสารละลายที่ก าหนดให้ได้ 
21. ยกตัวอย่างและอธิบายสารละลายกรดเบสในชีวิตประจ าวันและสิ่งมีชีวิตได้ 
22. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดเบสพร้อมทั้งเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นได้ 
23. บอกความหมายของปฏิกิริยาสะเทิน จุดสมมูล จุดยุติ ในปฏิกิริยาเคมีได้ 
24. อธิบายและเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือประเภทต่างๆได้ 
25. อธิบายสมดุลของอินดิเคเตอร์ การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เมื่ออยู่ในสารละลายกรดและสารละลายเบส

และใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลายได้ 
26. บอกหลักการไทเทรต วิธีการไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เหมาะสมกับการไทเทรตได้ 
27. ท าการทดลองและค านวณปริมาณสารโดยการไทเทรตและอธิบายกราฟการไทเทรตกรดเบสได้ 
28. อธิบายความหมายของสารละลายบัฟเฟอร์ การเกิดสารละลายบัฟเฟอร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อ

เติมกรดหรือเบสในสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 
 

3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 1 บทที่ 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ปฐมนิเทศ 

แนะน ารายวิชา วิธีการเรียน การวัด 
และประเมินผลการเรียน 

1 2-4 1. ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
1.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
1.2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย 
1.3 อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

1. อธิบายความหมายของอัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 
2. อธิบายการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
เคมีแบบต่างๆ และค านวณหาอัตรา 



สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะ 

แมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก 
 

การเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นได้ 
3. เขียนความสัมพันธ์ของอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีจากสมการที่ก าหนด ให้
และค านวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีจากความสัมพันธ์นั้นได้ 

2 5-7 2. แนวคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี 
2.1 ทฤษฎีการชน 
2.2 ทฤษฎีสารเชิงซ้อนกัมมันต์ 
2.3 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

4. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ 
ทฤษฎีการชน (Collision Theory) 
ทฤษฎีสารเชิงซ้อนกัมมันต์ (Activated 
Complex) และความหมายของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2 8-9 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
3.1 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
การทดลองเรื่อง ความเข้มข้นของสารกับ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. แปลความหมายจากกราฟแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงพลังงานกับการด าเนินไป
ของปฏิกิริยาเคมีได้ 
6. บอกปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีและอธิบายผลของปัจจัย
นั้นได้ 
 

3 10-11 3.2 กฎอัตราและการหากฎอัตรา 
3-4 12-13 3.3 พ้ืนที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมี 
การทดลองเรื่อง พ้ืนทีผ่ิวของสารกับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

4 14-15 3.4 อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
ระหว่างกรดออกซาลิกกับโพแทสเซียมเปอร์
แมงกาเนตที่อุณหภูมิต่างๆ 

4-5 16-18 3.6 ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี 
การทดลองเรื่อง ผลของสารบางชนิดต่อ 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การทดลองเรื่อง สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา 

5 19-20 บทที่ 2 สมดุลเคมี 
4. การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย 
CuSO4 กับสารละลาย HCl 

7. อธิบายภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นจากการ 
เปลี่ยนแปลงของสารได้ 
 



สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
6 21-24 5. การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดภาวะสมดุล 

5.1 ภาวะสมดุลระหว่างสถานะ 
5.2 ภาวะสมดุลในสารละลายอ่ิมตัว 
การทดลองเรื่อง การทดสอบไอร์ออน (III) 
ไอออน (Fe3+) ไอร์ออน (II)ไอออน (Fe2+) 
และไอโอดีน (I2) 
การทดลองเรื่อง การทดสอบภาวะสมดุล 
ระหว่าง Fe2+ และ Fe3+ 
5.3 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร 
ต่อเวลาของปฏิกิริยา 

8. อธิบายความหมายของค่าคงท่ีสมดุล 
(K) ต่างๆได้ และเขียนความสัมพันธ์ 
ระหว่างค่าคงที่สมดุลกับความเข้มข้น 
ของสารต่างๆ ในระบบได้ 
9. ค านวณหาค่าคงที่สมดุลและความ 
เข้มข้นของสารต่างๆ ในระบบได้ 
 

7 25-26 6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น 
ของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
6.1 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี 
6.2 การค านวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 
6.2 ค่าคงที่สมดุลต่าง ๆ เช่น Kp Ksp 

7-8 27-29 7. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
7.1 การเปลี่ยนความเข้มข้น 
การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนความเข้มข้นกับ 
ภาวะสมดุล 
7.2 การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ 
การทดลองเรื่อง การศึกษาผลของความดัน 
และอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล 

10. อธิบายผลที่เกิดข้ึนกับระบบที่อยู่ใน 
ภาวะสมดุลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความ 
เข้มข้น ความดัน หรืออุณหภูมิได้ 
 

8 30-32 8. หลักของเลอชาเตอริเอ 
8.1 ศึกษาหลักเลอชาเตอริเอ 
8.2 การค านวณค่าคงที่สมดุลเมื่อรบกวนสมดุล 
8.3 การใช้หลักเลอชาเตอริเอในอุตสาหกรรม
และสิ่งมีชีวิต 

11. อธิบายการปรับตัวของระบบเข้าสู่ 
ภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอริ 
เอและน าหลักการนี้ไปใช้ประโยชน์ใน 
อุตสาหกรรมได้ 
12. ยกตัวอย่างและอธิบายสมดุลเคมีท่ี 
เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

9 33-36 น าเสนองานบูรณาการการเรียนเคมี2 ในรูปที่นักเรียนสนใจ เช่น 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องที่ นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหา ค าถามและ
เฉลย โดยนักเรียนตั้งค าถามพร้อมเฉลยด้วยตนเอง ความยาว 10 - 15  นาท ี

10  สอบกลางภาค  



สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11 41-42 บทที่ 3 กรด เบส 

9. สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทร
ไลต์ 
9.1 สมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับ 
นอนอิเล็กโทรไลต์ 
การทดลองเรื่อง สมบัติบางประการของ 
สารละลาย 

 

11 43 10. สารละลายกรดและสารละลายเบส 
10.1 ไอออนในสารละลายกรด 
10.2 ไอออนในสารละลายเบส 

13. อธิบายการแตกตัวเป็นไอออนของ 
สารในน้ าและบอกได้ว่าไอออนใดแสดง
สมบัติของกรด หรือของเบส 

11-12 44-46 11. ทฤษฎีกรด เบส 
11.1 ทฤษฎีอาร์เรเนียส 
11.2 ทฤษฎีเบรินสเตด-เลาว์รีและคู่กรด-เบส 
11.3 ทฤษฎีลิวอิส 
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาการให้และรับ 
โปรตอนของไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน 

14. อธิบายความหมายของกรดเบส 
ตามทฤษฎีของอาร์รีเนียส เบรินสเตด- 
เลาว์รี และลิวอิสได้ 
15. บอกคู่กรด-เบสโดยใช้ทฤษฎีกรด 
เบสของเบรินสเตด-เลาว์รีได ้
 

12-13 47-50 12. การแตกตัวของกรดและเบส 
12.1 การแตกตัวของกรดแก่เบสแก่ 
12.2 การค านวณการแตกตัวของกรดแก่ 
เบสแก่ 
12.3 การแตกตัวของกรดอ่อน 
12.4 การค านวณค่าคงที่การแตกตัวของกรด 

16. อธิบายเกี่ยวกับการแตกตัวของกรด 
เบสและค่าคงท่ีการแตกตัวของกรด (Ka) 
และเบส (Kb) ได้ 
17. ค านวณเกี่ยวกับค่า Ka Kb [H3O

+] 
และ [OH-] ได้ 
 

13 51-52 12.4 การแตกตัวของเบสอ่อน 
12.5 การค านวณค่าคงที่การแตกตัวของเบส 

14 53-54 13. การแตกตัวของน้ า 
13.1 การแตกตัวของน้ า 
13.2 ค่าคงที่สมดุลของน้ า 
การทดลองเรื่อง การน าไฟฟ้าของน้ า 

18. เขียนความสัมพันธ์ระหว่าง 
[H3O

+], [OH-] และค่าคงที่การแตกตัว 
ของน้ า (Kw) และค านวณเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์นี้ได้ 
 14 55 13.3 การเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียม 

ไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ า 
14-15 56-57 14. pH ของสารละลาย 

14.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง pH [H3O
+] 

19. บอกความหมายของ pH ของ 
สารละลายและค านวณเก่ียวกับ pH 



สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  และ [OH-] ของสารละลายได้ 

20. ใช้ pH มิเตอร์ในการหา pH ของ 
สารละลายที่ก าหนดให้ได้ 

15 58 15. อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด เบส 
15.1 การท างานของอินดิเคเตอร์ 
15.2 อินดิเคเตอร์และช่วงpH ของการเปลี่ยนสี 
15.3 สารละลายกรดเบสในชีวิตประจ าวัน 

21. ยกตัวอย่างและอธิบายสารละลาย 
กรดเบสในชีวิตประจ าวันและสิ่งมีชีวิต 
ได้ 
 

15 59-60 16. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส 
16.1 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส 
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
กรดกับสารละลายเบส 

22. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง 
สารละลายกรดเบสพร้อมทั้งเขียน 
สมการเคมีที่เกิดขึ้นได้ 
 

16 61-63 16.2 ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด 
การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบส
กับสารบางชนิด 
16.3 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและการหาค่าคงท่ี
ไฮโดรลิซีส 
การทดลองเรื่อง การวัด pH ของสารละลาย
เกลือโดยใช้ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 

23. อธิบายและเขียนสมการเคมีแสดง 
การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือ 
ประเภทต่างๆได้ 
24. อธิบายสมดุลของอินดิเคเตอร์ การ 
เปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เมื่ออยู่ใน 
สารละลายกรดและสารละลายเบสและ 
ใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด 
เบสของสารละลายได้ 

16-17 64-67 17. การไทเทรตกรด เบส 
17.1 การไทเทรตเพ่ือหาปริมาณกรดกับเบส 
การทดลองเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ 
ของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ 
การทดลองเรื่อง การหาจุดสมมูลของ 
ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ 
การทดลองเรื่อง การเลือกอินดิเคเตอร์ใน 
การไทเทรตกรด เบส 

25. บอกหลักการไทเทรต วิธกีาร 
ไทเทรตและเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้ 
เหมาะสมกับการไทเทรตได้ 
26. ท าการทดลองและค านวณปริมาณ 
สารโดยการไทเทรตและอธิบายกราฟ 
การไทเทรตกรดเบสได้ 
27. บอกความหมายของปฏิกิริยา
สะเทิน จุดสมมูล จุดยุติ ในปฏิกิริยา 
เคมีได้ 
 

17-18 68-69 17.2 การประยุกต์ใช้วิธีการไทเทรตใน 
ชีวิตประจ าวัน 
การทดลองเรื่อง การหาปริมาณสารลด 
กรดในยาลดกรดที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต 
คาร์บอเนต 



 
 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การสอนรายวิชา ว30223 เคมเีพ่ิมเติม 2 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

4.1 ประเมินจากการทดลองและเขียนรายงานการทดลอง 
4.1.1 ก่อนการสอบกลางภาค         7 คะแนน 
4.1.2 หลังการสอบกลางภาค         8 คะแนน 

4.2 ประเมินจากงาน หรือ แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย 
4.2.1 ก่อนการสอบกลางภาค       15 คะแนน 
4.2.2 หลังการสอบกลางภาค       15 คะแนน 

4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค       20 คะแนน 
4.4 ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ         5 คะแนน 
4.5 ประเมินจากการสอบปลายภาค       30 คะแนน 

    รวม 100 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่ คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
18 70-71 18. สารละลายบัฟเฟอร์ 

18.1 สารละลายบัฟเฟอร์ 
การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนแปลง pH ของ
สารละลายบางชนิด 

28. อธิบายความหมายของสารละลาย 
บัฟเฟอร์ การเกิดสารละลายบัฟเฟอร์ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติม 
กรดหรือเบสในสารละลายบัฟเฟอร์ได้ 

18-19 72-74 น าเสนองานบูรณาการการเรียนเคมี2  
การน าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความรู้วิชาเคมี ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

19 75-76 สอบปฏิบัติการเรื่องการไทเทรต  
20  การสอบปลายภาค  


