
 ๑ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 

รายวชิาวิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/1 - 3/3 และ 3/9 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 

เวลาเรยีน  3  ชั่วโมง/สัปดาห 
รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

วาที่รอยตรีหญิงสุรีย  นพวงษ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 ๒ 

 
แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวชิาวิทยาศาสตร 6 (ว23102) 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3/1 - 3/3 และ 3/9  ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2564 
 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ 
-หนวยการเรียนรู 
-มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
-การประเมิน 
-การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-001/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

-มวลรวมของสาร
กอนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
-การถายโอน
ความรอนของ
ปฏิกิริยาเคมี 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣ onair  

🗹🗹onsite   

  ⃣ onhand   

🗹🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-002/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-003/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

-ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส                     
-ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะและเบส
กับโลหะ 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-004/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-005/  
 
 
 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-005/


 ๓ 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

-ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมเหล็ก 
-ปฏิกิริยาเคมีมีผล
ตอส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-006/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-007/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

5 29 – 3 
พ.ย.- ธ.ค. 

64 

-สมบัติของพอลิ
เมอร เซรามิก 
และโลหะ 
-วัสดุผสม  

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-008/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-009/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

-กระแสไฟฟา 
-ความตาง
ศักยไฟฟา 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
 https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-010/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-011/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-008/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-008/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-011/


 ๔ 

 
สัปดาห

ท่ี 
วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

7 13 –17 
ธ.ค. 64 

-ความสัมพันธ
ระหวางความ
ตางศักย 
กระแสไฟฟา 
และความ
ตานทาน 
-วงจรไฟฟา
แบบอนุกรม 
-วงจรไฟฟา
แบบขนาน                 

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-012/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-013/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-014/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

-ออกแบบ
วงจรไฟฟาใน
หอง  
-คํานวณ
พลังงานไฟฟา
ของ
เครื่องใชไฟฟา
           

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-015/  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

-ตัวตานทาน
ไฟฟา    
-ไดโอด   
  

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-016/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-017/  
 
 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/


 ๕ 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

-ตัวเก็บประจุ  
-ทรานซิสเตอร                             

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-016/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-017/ 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

-สอบกลางภาค 
หนวยท่ี 5 เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี 
หนวยท่ี 6 
ไฟฟา 
  

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

  ⃣  ondemand 
 

สอบเก็บคะแนน
กลางภาค 
 ในGoogle 
Classroom 

20 

12 17 – 21 
ม.ค. 65 

-องคประกอบ
สภาพแวดลอม
ในทองถ่ิน    
-สราง
แบบจําลอง
สายใยอาหาร                     
  

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
 https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-018/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-019/  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-019/


 ๖ 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

- การอยูรวมกัน
ของส่ิงมีชีวิต             
-ความสัมพันธ
ของส่ิงมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ         

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-020/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-021/  
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

5 

14 31 – 4 
ม.ค.-ก.พ. 

65 

- เราจะดูแล
รักษาระบบ
นิเวศในทองถ่ิน
ใหสมดุล       

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-022/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

- ชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตในแต
ละระบบนิเวศ                

 🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

- ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกับการ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ      

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

3 

 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/


 ๗ 

 
สัปดาห

ท่ี 
วัน/เดือน/ป เนื้อหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

-ความสําคัญ
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ      

🗹🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ท่ีโรงเรียน 
  -google 
classroom 

2 

17 
 

23 - 25 
ก.พ. 65 

 
 

สัปดาหการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 

20 

18 28 - 2 
ก.พ.-มี.ค. 

65 

รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/

