
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แก๊สและสมบัติของแก๊ส                 เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร 

วิชา เคมี 3 (ว 30223)                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1                                                   เวลา    2    ชั่วโมง 

วันที่ 16 เดือน  พฤษภาคม  2565                                                  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

____________________________________________________________________________________ 

1. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย ได้ด้วยกฎของบอยล์  

กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส ซึ่งสามารถน ามาใช้ ในการค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิ     

ของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ได้  

2. สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

สาระเคมี อธิบายความสัมพันธ์และค านวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สท่ีภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์   

กฎของชาร์ล กฎของ เกย์-ลูสแซก 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรได้ 

3.2 ท าการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรได้ 

3.3 น าเสนอผลการทดลองได้ 

3.4 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

พฤติกรรมของแก๊ส และความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส อธิบาย ได้ด้วยกฎของบอยล์   

กฎของชาร์ล กฎของ เกย-์ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการส่ือสาร    

5.2  ความสามารถในการคิด 

5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา    

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1  มีวินัย       

6.2  ใฝ่เรียนรู้      

6.3  มุ่งมั่นในการท างาน 

7. คุณค่าพระวรสาร 

จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรม ความเคารพรักพระเจ้า ความเช่ือ ความรัก ความอดทน และความอ่อนโยน 



8. กิจกรรมการเรียนรู้  
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

     8.1  ขั้นกระตุ้นความสนใจ  
            1.  ครูกล่าวทักทายนักเรียนและต่ังค าถามเกี่ยวกับบทเรียนดังต่อไปนี้ 
       - แก๊สคืออะไร ( แนวการตอบ นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ) 

      - แก๊สมีลักษณะอย่างไร ( แนวการตอบ อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก  
มีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา มีแรงยืดเหนี่ยวภายในอนุภาคน้อย ) 
            2.  ครูอธิบายว่าสารแบ่งเป็น 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส  
            3.  ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่อง สมบัติของแก๊ส และน าส่ืออนุภาคของแข็ง ของเหลว แก๊ส ให้นักเรียนสังเกตลักษณะ
อนุภาคของสารท้ัง 3 สถานะ และครูอธิบายเปรียบเทียบสมบัติของสารท้ัง 3 สถานะ หัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

       - การจัดเรียงของอนุภาค 
       - การเคล่ือนท่ีของอนุภาค 
       - แรงยืดเหนี่ยวของอนุภาค 
             

            4.  ครูอธิบายสมบัติทางกายภาพของแก๊สหรือพฤติกรรมของแก๊ส ได้แก่ 
       1) ปริมาตร              2) ความดัน           3) อุณหภูม ิ        4) ปริมาณสาร 
            5.  ครูอธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ ปริมาตร และความดันของแก๊ส ให้นักเรียนฟังและต้ังค าถามกับนักเรียนว่า 

“นักเรียนคิดว่าปริมาตรและความดันของแก๊สมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” เพื่อน าเข้าสู่การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตรและความดัน ( แนวการตอบนักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง ) 
     8.2  ขั้นส ารวจและค้นหา  

    6.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นครูแจกอุปกรณ์และแบบบันทึกการท ากิจกรรมการทดลอง      
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ โดยมีการทดลองดังต่อไปนี้  
  
 

 
 

                  การทดลองกระบอกฉีดยาพลาสติก           การทดลองชุดโหลแก้ว 
           
 
  

 

 
         การทดลองรถทดลอง         การทดลองชุดขวดแก้ว       การทดลองขวดพลาสติก 
            7.  นักเรียนศึกษาขั้นตอนการท าการทดลองของกลุ่มตนเอง ท าการทดลอง และบันทึกผลการทดลองท่ีได้ลงใน  
แบบบันทึกการท ากิจกรรมการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ  



     8.3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  
            8.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอผลการทดลองหน้าช้ันเรียน  
            9.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดัน และร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาตรและความดันว่า “ท่ีอุณหภูมิและปริมาณสารคงท่ี ปริมาตรจะแปรผกผันกับความดัน โดยท่ีเมือ่ปริมาตรเพิ่มขึ้น
ความดันภายในจะลดลง และเมื่อปริมาตรลดลงความดันภายในจะเพิ่มขึ้น” 

 
     8.4  ขั้นขยายความรู้  
            10.  ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างความดันและปริมาตร         
เช่น การเติมลมในยางรถจักรยานยนต์ว่าในการเติมลมจะต้องมีการเติมแก๊สเข้าไปในยางรถโดยให้ภายในล้อรถมีความดัน  
ของแก๊สสูงมากพอท่ีจะท าให้ยางรถไม่อ่อนและสามารถขับข่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากภายในล้อรถมีความดันต่ าจะท าให้
ยางรถอ่อนและท าให้ส้ินเปลืองน้ ามันมากขึ้น ปัจจุบันในรถยนต์ได้มีการเติมลมโดยใช้แก๊สไนโตรเจนมากขึ้นแทนการเติมลม
แบบธรรมดาเนื่องจากแก๊สไนโตรเจนจะท าให้ยางรถระเบิดได้ยากขึ้น 
 

 

 
 

    
     8.5  ขั้นวัดและประเมินผล  
            11.  ครูแจกใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร ให้นักเรียนท า 
            12.  ครูตรวจใบกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 
            13.  ครูตรวจใบงาน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร 
9. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันและปริมาตรได้ 

ใบงาน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ท าการทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างความดันและปริมาตรได้ 

ใบกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ดันและปริมาตรของอากาศ 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

น าเสนอผลการทดลองได้  แบบประเมินการน าเสนอ ผ่านเกณฑ์ระดับ ดี ขึ้นไป 
มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- ใบงาน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความดันและ
ปริมาตร 

- ใบกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันและปริมาตรของอากาศ 

ส่งงานตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 



10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

10.1 Power Point เรื่อง แก๊สและสมบัติของแก๊ส 

10.2 ส่ืออนุภาคของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

10.3 ชุดการทดลองกระบอกฉีดยาพลาสติก 

10.4 ชุดการทดลองชุดโหลแก้ว 

10.5 ชุดการทดลองรถทดลอง 

10.6 ชุดการทดลองชุดขวดแก้ว 

10.7 ชุดการทดลองขวดพลาสติก 

11. บันทึกหลังสอน 

11.1  ผลความรู้ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน (K)........................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  11.2  กระบวนการ/สมรรถนะ (P)..................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  11.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (A)............................................................................................................. 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

  ...........................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................... 

 
  ลงช่ือ....................................................                                ลงช่ือ....................................................... 

          ( นายธนวัต ละแก้ว )                                         ( นางสาวปิยาพร ยาวิเสน)  

                 ครูผู้สอน                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



กิจกรรมการทดลอง 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 
สมาชิก      
   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 
   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............  
   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 
   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 
   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............       
จุดประสงค์  
   ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด 20 ml 1 อัน 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 
1. ดึงก้านกระบอกฉีดยาให้มาอยู่ที่ขีด 10 ml แล้วใช้ปลายนิ้วอุดปลายกระบอกฉีดยา 
2. กดก้านกระบอกฉีดยาให้ไปอยู่ที่ขีด 5 ml  
3. ปล่อยก้านกระบอกฉีดยา สังเกตและบันทึกผล 
4. ดึงก้านกระบอกฉีดยาให้มาอยู่ที่ขีด 20 ml  
5. ปล่อยก้านกระบอกฉีดยา สังเกตและบันทึกผล 

 

ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

อภิปรายผลการทดลอง   
  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 
  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง     
   ............................................................................................................................. ...................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................................................................................................... 

 

การทดลอง 
ผลการสังเกต 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

กดก้านกระบอกฉีดยาให้ไปอยู่ที่ขีด 5 ml 
แล้วปล่อยก้านกระบอกฉีดยา 

  
 

ดึงก้านกระบอกฉีดยาให้มาอยู่ที่ขีด 20 ml 
แล้วปล่อยก้านกระบอกฉีดยา 

  
 



กิจกรรมการทดลอง 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

สมาชิก      

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............  

   ชื่อ.................................................................................สกุล......................................................... ........................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น............. ...เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............       

จุดประสงค์  

   ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

ชุดโหลแก้วพร้อมลูกโป่ง 2 อัน 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

1. ใช้มือกดลูกโป่งท่ีปิดบริเวณปากโหล สังเกตขนาดของลูกโป่งในโหลแก้วและบันทึกผล 

2. ปล่อยมือจากลูกโป่งท่ีปิดบริเวณปากโหล สังเกตขนาดของลูกโป่งในโหลแก้วและบันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

อภิปรายผลการทดลอง   

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง     

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

การทดลอง 
ขนาดของลูกโป่งในโหลแก้ว 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ใช้มือกดลูกโป่งท่ีปิดบริเวณปากโหล    

ปล่อยมือจากลูกโป่งท่ีปิดบริเวณปากโหล    



กิจกรรมการทดลอง 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

สมาชิก      

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............  

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............       

จุดประสงค์  

   ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

รถทดลองพร้อมลูกโป่ง 2 อัน 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

1. เป่าลูกโป่งท่ีติดกับรถทดลองให้มีขนาดต่างกัน ( เล็ก และใหญ่ ) 

2. ปล่อยรถทดลองจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน สังเกตความเร็วในการออกตัวของรถทดลองและบันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

อภิปรายผลการทดลอง   

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง     

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

การทดลอง 
ความเร็วในการออกตัว 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ปล่อยลูกโป่งขนาดเล็ก  
  

ปล่อยลูกโป่งขนาดใหญ่  
  



กิจกรรมการทดลอง 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

สมาชิก      

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............  

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............       

จุดประสงค์  

   ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

ชุดขวดแก้วพร้อมลูกโป่ง 2 อัน 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

1. กดก้านกระบอกฉีดยาลงให้สุด สังเกตขนาดของลูกโป่งในขวดแก้วและบันทึกผล 

2. ดึงก้านกระบอกฉีดยาขึ้น สังเกตขนาดของลูกโป่งในขวดแก้วและบันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

อภิปรายผลการทดลอง   

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง     

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................................... ............................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

การทดลอง 
ขนาดของลูกโป่งในขวดแก้ว 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

กดก้านกระบอกฉีดยาลง 
  

 

ดึงก้านกระบอกฉีดยาขึ้น 
  

 



กิจกรรมการทดลอง 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

สมาชิก      

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............  

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี............... 

   ชื่อ.................................................................................สกุล.................................................................................ชั้น................เลขท่ี...............       

จุดประสงค์  

   ทดลองและอธิบายความสัมพันธร์ะหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

ชุดขวดพลาสติกพร้อมลูกโป่ง 2 อัน 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม 

1. ใช้มือกดลูกโป่งท่ีอยู่ด้านล่างของขวดน้้า สังเกตลูกโป่งในขวดและบันทึกผล 

2. ปล่อยมือจากลูกโป่งท่ีอยู่ด้านล่างของขวดน้้า สังเกตลูกโป่งในขวดและบันทึกผล 
 

ตารางบันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

อภิปรายผลการทดลอง   

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... ................................................................................ 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง     

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................................................................................................... .......... 

  ..................................................................................................................................................................................................................................... 

การทดลอง 
ผลการสังเกต 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ใช้มือกดลูกโป่งท่ีอยู่ด้านล่างของขวดน้้า 
  

 

ปล่อยมือจากลูกโป่งท่ีอยู่ด้านล่างของขวดน้้า 
  

 



ชื่อ..................................................................................ชั้น...........เลขที่............ 

ใบงาน 

เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร 

ค าช้ีแจงจงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. สมบัติความดันของแก๊สมีลักษณะอย่างไร

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................. 

2. สมบัติปริมาตรของแก๊สมีลักษณะอย่างไร 

..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................. 

3. ความดันและปริมาตรของแก๊สมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจงอธิบาย มาพอสังเขป 

..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................    

4. การช่วยคนท่ีมีอาหารติดอยู่ในหลอดลมสามารถท าได้โดยใช้แขนท้ังสองข้างโอบบริเวณเอวและใช้มือท่ีประสานกันกดลง 

    ไปท่ีบริเวณหน้าท้อง จะช่วยให้อาหารหลุดออกมาได้ ซึ่งเรียกวิธีนีว้่า Heimlich maneuver แสดงดังภาพ 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

4.1 การกระท าเช่นนี้มีผลต่อปริมาตรของทรวงอกและปอดอย่างไร

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................  

4.2 เพราะเหตุใดอาหารจึงหลุดออกมาได้ จงอธิบาย

 ..............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินการน าเสนอ 

ค าช้ีแจง ให้ผู้สอนประเมินผลการน าเสนอของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด / ลงในช่องท่ีตรงกับระดับคะแนน 

กลุ่มท่ี..........................................ช่ือการทดลอง................................................................................................................... 

 

ล าดับท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 

1 ความถูกต้องของวิธีการทดลอง 3 2 1 

2 ความถูกต้องของผลการทดลอง    

3 การสรุปผล    

4 ล าดับการน าเสนอ    

5 การมีส่วนร่วมของสมาชิก    

รวม  

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                   ............./..................../............. 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน) 

ใบงาน เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตร 

ค าถาม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

สมบัติความดันของแก๊สมีลักษณะอย่างไร อธิบายสมบัติความดัน

ได้อย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์ ครบถ้วน 

อธิบายสมบัติความ

ดันได้อย่างถูกต้อง 

แต่ผิดบางส่วน 

อธิบายสมบัติความ

ดันผิดหรือไม่ตอบ

ค าถาม 

สมบัติปริมาตรของแก๊สมีลักษณะอย่างไร อธิบายสมบัติปริมาตร

ของแก๊สได้อย่าง

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

ครบถ้วน 

อธิบายสมบัติ

ปริมาตรของแก๊สได้

อย่างถูกต้อง แต่ผิด

บางส่วน 

อธิบายสมบัติ

ปริมาตรของแก๊สผิด

หรือไม่ตอบค าถาม 

ความดันและปริมาตรของแก๊สมี

ความสัมพันธ์กันอย่างไรจงอธิบาย  

มาพอสังเขป 

อธิบายความสัมพันธ์

ความดันและปริมาตร

ได้อย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์ ครบถ้วน 

อธิบายความสัมพันธ์

ความดันและ

ปริมาตรได้อย่าง

ถูกต้อง แต่ผิด

บางส่วน 

อธิบายความสัมพันธ์

ความดันและ

ปริมาตรผิดหรือไม่

ตอบค าถาม 

การกระท าเช่นนี้มีผลต่อปริมาตรของ

ทรวงอกและปอดอย่างไร 

อธิบายผลต่อปริมาตร

ของทรวงอกและปอด

ได้อย่างถูกต้อง 

สมบูรณ์ ครบถ้วน 

อธิบายผลต่อ

ปริมาตรของทรวงอก

และปอดได้อย่าง

ถูกต้อง แต่ผิด

บางส่วน 

อธิบายผลต่อ

ปริมาตรของทรวงอก

และปอดผิดหรือไม่

ตอบค าถาม 

เพราะเหตุใดอาหารจึงหลุดออกมาได้  

จงอธิบาย 

อธิบายเหตุผลได้อย่าง

ถูกต้อง สมบูรณ์ 

ครบถ้วน 

อธิบายเหตุผลได้

อย่างถูกต้อง แต่ผิด

บางส่วน 

อธิบายเหตุผลผิด

หรือไม่ตอบค าถาม 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

9-10 ดีเยี่ยม 

7-8 ดี 

5-6 ปานกลาง 

0-4 ปรับปรุง 

 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน (5 คะแนน) 

กิจกรรมการทดลอง เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของอากาศ 
 

ค าถาม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

บันทึกผลการทดลอง ท าการทดลองและบันทึกผล

การทดลองได้อย่างถูกต้อง

ตามผลการทดลองท่ีได้  

ท าการทดลองและบันทึก

ผลการทดลองผิดบางจุด 

ท าการทดลองและ

บันทึกผลการทดลอง

ผิดหรือไม่บันทึกผล

การทดลอง 

อภิปรายการทดลอง อภิปรายการทดลองตาม

หลักการหรือทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน 

อภิปรายการทดลองตาม

หลักการหรือทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

อภิปรายการทดลอง

ตามหลักการหรือ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องผิด 

สรุปผลการทดลอง  สรุปผลการทดลองได้

อย่างถูกต้อง 

สรุปผลการทดลองผิด 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

4 ดี 

3 ปานกลาง 

0-2 ปรับปรุง 

 


