
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 
รายวิชาฟสิกส 4 รหัสวิชา ว30204 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1-2 

 
 
 
 
 

นายวงศกร เอกทัตร 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทมุธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชาฟสิกส 4 (ว30204) 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1-2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

 
สัปดาห

ที ่
วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

-  ปฐมนิเทศ 
- การทำวัตถุที่เปน
กลางทางไฟฟาใหมี
ประจุไฟฟาโดยการขัดสี
กันและการ  เหน่ียวนำ
ไฟฟาสถิต 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/C3_WD1nTZv0 
https://youtu.be/BS4hcqLnUlQ 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

1 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

- ไฟฟาสถิต แรงคู
ลอมบ สนามไฟฟา 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/fom6M_gj9vY 
https://youtu.be/h1KGZVHJei0 
https://youtu.be/BSbioE7ACG4 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

- สนามไฟฟาและแรง
ไฟฟาที่กระทากับ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟาที่
อยูในสนามไฟฟา 
รวมทั้งหาสนามไฟฟา
ลัพธ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/WE4eSh2PNSY 
https://youtu.be/HjeVrIMk1SQ 
https://youtu.be/3YHucV3x_nU 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

- พลังงานศักยไฟฟา 
ศักยไฟฟา และความ
ตางศักยระหวางสอง
ตำแหนงใด ๆ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/X--FwrbvmYU 
https://youtu.be/CK1h63f-_5Y 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 64 

- ตัวเก็บประจุ 🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/X04cBkuiNCQ 
https://youtu.be/pyp1fRlds5c 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

https://youtu.be/C3_WD1nTZv0
https://youtu.be/fom6M_gj9vY
https://youtu.be/h1KGZVHJei0
https://youtu.be/WE4eSh2PNSY
https://youtu.be/HjeVrIMk1SQ
https://youtu.be/X--FwrbvmYU
https://youtu.be/X04cBkuiNCQ


สัปดาห
ที ่

วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

- นำความรูเร่ืองไฟฟา
สถิตไปอธิบายหลักการ
ทำงานของ
เคร่ืองใชไฟฟาบางชนิด 
และปรากฏการณใน
ชีวิตประจำวัน 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/WOeUP-nXOTU 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

1 

7 13 – 17 
ธ.ค. 64 

การเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอน อิสระและ
กระแสไฟฟาในลวด
ตัวนำ ความสัมพันธ
ระหวางกระแสไฟฟาใน
ลวดตัวนำกับความเร็ว
ลอยเลื่อนของ
อิเล็กตรอนอิสระ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/-CyqFIpVuU0 
https://youtu.be/uxBo--XXCaM 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

5 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

- กฎของโอหม 
- การวิเคราะห
วงจรไฟฟา
กระแสตรง 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/srdAI6iCdtM 
https://youtu.be/A6DjJlrOgFI 
https://youtu.be/SE3tnRG4AZU 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

5 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

อีเอ็มเอฟของ
แหลงกำเนิดไฟฟา
กระแสตรง การตอ
แบตเตอร่ีแบบอนุกรม
และแบบขนาน 
มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 
- เครื่องมือวัด 
-การคำนวณคาไฟ
และเครื่องใชไฟฟา 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/6X0GkZVjJ8s 
https://youtu.be/d9r9NZfTO2M 
https://youtu.be/TKciTjskX08 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

5 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

ทบทวนเน้ือหา 
และทดสอบ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  

1. การเขาเรียน 
2. แบบทดสอบ Online 
ผานระบบ google form 
 

20 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

ไฟฟากระแสสลับ การ
ผลิตไฟฟากระแสสลับ 
และปริมาณที่เก่ียวของ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/cmI0p6ZnvW4 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

https://youtu.be/-CyqFIpVuU0
https://youtu.be/srdAI6iCdtM
https://youtu.be/A6DjJlrOgFI
https://youtu.be/6X0GkZVjJ8s
https://youtu.be/d9r9NZfTO2M


สัปดาห
ที ่

วัน/เดือน/ป เน้ือหาที่เรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

ไฟฟากระแสสลับ การ
ผลิตไฟฟากระแสสลับ 
และปริมาณที่เก่ียวของ 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://youtu.be/vw0IfWvj-cs 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

2 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

กระแสไฟฟาอารเอ็ม
เอส 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/rX3iyLxq4Sk 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

3 

14 31 – 4 
ม.ค. - ก.พ. 

65 

หลักการทำงานและ
ประโยชนของเคร่ือง
กำเนิดไฟฟากระแสสลับ 
3เฟส 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/IcOCQQjrcVI 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

3 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

เสนสนามแมเหล็ก
อธิบายและคำนวณฟ
ลักซแมเหล็ก 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/uCJWVC6ukq8 
https://youtu.be/6DiIgG_4R1A 
https://youtu.be/bCON8_vA3PM 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

5 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

- แรงแมเหล็กที่กระทำ
ตออนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟาเคลื่อนที่ใน
สนามแมเหล็ก 
- การเกิดอีเอ็มเอฟ
เหน่ียวนำ กฎการ
เหน่ียวนำของฟาราเดย 

🗹🗹 online (Google meet skp online) 
 onair  

🗹🗹 onsite  
 onhand  

🗹🗹 ondemand 
https://youtu.be/FEAlUPwdUio 
https://youtu.be/9xKW9XPdnYs 
https://youtu.be/eZzwGQNZWnM 

1. การเขาเรียน 
2. แบบฝกหัด 
  - ท่ีโรงเรียน 
  - google classroom 

10 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

  
สัปดาหการวัดและประเมินผล 

ปลายภาคเรียน 

 30 

18 23 - 25 
ก.พ. 65 

รวม 
100 

 

https://youtu.be/uCJWVC6ukq8
https://youtu.be/6DiIgG_4R1A
https://youtu.be/FEAlUPwdUio
https://youtu.be/9xKW9XPdnYs

