
 
แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว 

รายวชิาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4  รหัสวิชา ว20224 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรยีน  2  ชั่วโมง/สปัดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวรุ้งตะวัน  สขุสวัสดิ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาวรายวชิาวิทยาศาสตรเ์พิ่มเตมิ 4  (ว20224) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

-ปฐมนิเทศ 
-แบบจำลอง
อะตอม 

 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-001/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

อนุภาคมูลฐานของ
อะตอม 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite   
  ⃣   onhand   
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-002/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-003/  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

ไอโซโทป ไอโซโทน 
ไอโซบาร์ และ 

ไอโซอิเล็กทรอนิกส์ 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-003/  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 



สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

การจัดเรียง
อิเล็กตรอน  

และการระบุหมู่
และคาบของธาตุใน

ตารางธาตุ 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-004/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

การจัดเรียง
อิเล็กตรอนของ
ไอออนบวกและ

ไอออนลบ 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-004/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

7 13 –17 
ธ.ค. 64 

ตารางธาตุ 🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-004/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
และ 

ธาตุแทรนซิชัน 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-004/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 



สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

สมบัติความเป็น
โลหะและอโลหะ

ของธาตุตามตาราง 
 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-005/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

สอบท่องตารางธาตุ
ตามหมู่ ของธาตุ 

20 ตัวแรก 

🗹online (Google meet Skp online) 
🗹onsite  
 

1.สอบปากเปล่า
(Oral test) โดย
การอัดคลิปส่งใน 
classroom 

10 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาคเรียน 🗹online (Google meet Skp online) 
🗹onsite  
 

1.แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน 

20 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

การเกิดพันธะเคมี 
และการเขียนสูตร
พันธะไอออนิก 

 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
 https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-009/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

 
3 
 
 
 
 
 

 
13 24 – 28 

ม.ค. 65 
การอ่านช่ือ
สารประกอบ 

ไอออนิก 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-010/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 



สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 31 – 4 
ม.ค.-ก.พ. 

65 

สมบัติของ
สารประกอบ 

ไอออนิก 
 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-010/ 

 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

การเขียนสูตร
โครงสร้างพันธะ

โคเวเลนต์ 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-007/ 

 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

การอ่านช่ือ
สารประกอบ 
โคเวเลนต์ 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-007/ 

 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

-สมบัติของ
สารประกอบ 
โคเวเลนต์ 
-ส่งช้ินงาน
สารประกอบใน
ชีวิตประจำวัน 

🗹online (Google meet Skp online) 
  ⃣   onair  
🗹onsite  
  ⃣   onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/physical-sci-book1/sci-m5b1-008/ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 



สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

17 
 

23 - 25 
ก.พ. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 20 

18 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 
 

รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 

 


