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แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 

รายวชิาวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 รหัสวชิา ว20226 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/3 และ 3/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 

เวลาเรยีน  2  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาที่รอยตรีหญิงสุรีย  นพวงษ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 ๒ 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวชิาวิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 6 (ว20226) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 และ 3/4  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ 
-หนวยการ
เรียนรู 
-มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
-การประเมิน 
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

  ⃣  ondemand  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

ประเภทของ
โครงงาน
วิทยาศาสตร 
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite   

  ⃣ onhand   

🗹🗹ondemand  
https://www.youtube.com/watch?
v=UUu_MuC9lBg 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

ข้ันตอนการ
ทําโครงงาน
วิทยาศาสตร 
 
 
 
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand  
https://www.youtube.com/watch?
v=UUu_MuC9lBg 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

สืบคนขอมูล 
เกี่ยวกับเรื่องท่ี
เลือกทํา
โครงงาน 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

  ⃣  ondemand  
  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=UUu_MuC9lBg
https://www.youtube.com/watch?v=UUu_MuC9lBg
https://www.youtube.com/watch?v=UUu_MuC9lBg
https://www.youtube.com/watch?v=UUu_MuC9lBg


 ๓ 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

เลือกโครงงาน
วิทยาศาสตร  
1 เรื่อง โดยใช
ทักษะ
กระบวนการ
และวิธีการ
ทาง
วิทยาศาสตร 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

  ⃣  ondemand 
  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

การใช
เครื่องมือใน
หองปฏิบัติกา
รวิทยาศาสตร 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=NMFwvkGlGI0&t=491s  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

7 13 –17 
ธ.ค. 64 

 ทักษะการใช
เครื่องมือใน
หองปฏิบัติกา
รวิทยาศาสตร 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=NMFwvkGlGI0&t=491s  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

การเขียน
รูปเลม
รายงาน           

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 

https://www.youtube.com/watch?v=NMFwvkGlGI0&t=491s
https://www.youtube.com/watch?v=NMFwvkGlGI0&t=491s
https://www.youtube.com/watch?v=NMFwvkGlGI0&t=491s
https://www.youtube.com/watch?v=NMFwvkGlGI0&t=491s
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68


 ๔ 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

การเขียน
รูปเลม
รายงาน 
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  

 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

การเขียน
รูปเลม
รายงาน 
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาค
การเขียนเคา
โครงของ
โครงงาน
วิทยาศาสตร  

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

  ⃣  ondemand 
 

สอบเก็บคะแนน
กลางภาค 
 ในGoogle 
Classroom 
 

20 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

บทท่ี 1  
บทนํา 
บทท่ี 2 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68


 ๕ 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

บทท่ี 3  
วิธีการทดลอง 
  
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

14 31 – 4 
ม.ค.-ก.พ. 

65 

บทท่ี 4  
ผลการทดลอง 
บทท่ี 5  
สรุปอภิปราย 
ขอเสนอแนะ 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=pT_vIMwna68  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

วิธีการ
นําเสนอ
โครงงานใน
รูปแบบตางๆ 
 
 

 🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=3akfn67T3DM  
 
 
 
 
 
 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=pT_vIMwna68
https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM
https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM


 ๖ 

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

การนําเสนอ
โครงงาน
วิทยาศาสตร   
 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=3akfn67T3DM  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

อภิปรายและ
สรุปผล
โครงงาน 

🗹🗹online (Google meet Skp 
online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://www.youtube.com/watch?
v=3akfn67T3DM  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

17 
 

23 - 25 
ก.พ. 65 

 
 

สัปดาหการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 
 

 20 

18 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 
รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM
https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM
https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM
https://www.youtube.com/watch?v=3akfn67T3DM

