
 ๑ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาวิทยาศาสตร ์๖ รหสัวิชา ว๒๓๑๐๒ 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓/๘ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เวลาเรยีน  ๓  ชัว่โมง/สปัดาห ์
รวม ๖๐ ชัว่โมง   ๑.๕  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 

นายอรรณพ  สุวรรณบ ารงุสขุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จงัหวดัปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธานี 



 ๒ 

แผนการจดัการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร ์๖ (ว๒๓๑๐๒) 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  ๓/๘  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑ ๑ – ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

ปฐมนิเทศ 
-หน่วยการเรียนรู้ 
-มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
-การประเมิน 
-การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹ondemand  
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๑/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

๒ ๘ – ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

-มวลรวมของสาร
ก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
-การถ่ายโอน
ความร้อนของ
ปฏิกิริยาเคมี 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹 onsite   

  ⃣   onhand   

🗹 ondemand  
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๒/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๓/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๓ ๑๕ – ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 

-ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส                     
-ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะและเบส
กับโลหะ 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹ondemand  
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๔/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๕/  
 

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

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 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๔ ๒๒ – ๒๖ 
พ.ย. ๖๔ 

-ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมเหล็ก 
-ปฏิกิริยาเคมีมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹 onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand  
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๖/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๗/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๕ ๒๙ – ๓ 
พ.ย.- ธ.ค. 

๖๔ 

-สมบัติของพอลิ
เมอร์ เซรามิก 
และโลหะ 
-วัสดุผสม  

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๘/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๐๙/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๖ ๗ – ๙ 
ธ.ค. ๖๔ 

-กระแสไฟฟ้า 
-ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
 https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๐/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๑/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

 

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 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๗ ๑๓ –๑๗ 
ธ.ค. ๖๔ 

-ความสัมพันธ์
ระหว่างความ
ต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า 
และความ
ต้านทาน 
-วงจรไฟฟ้า
แบบอนุกรม 
-วงจรไฟฟ้า
แบบขนาน                 

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๒/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๓/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๔/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๘ ๒๐ – ๒๔ 
ธ.ค. ๖๔ 

-ออกแบบ
วงจรไฟฟ้าใน
ห้อง  
-คำนวณ
พลังงานไฟฟ้า
ของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
           

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๕/  
 

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๙ ๒๗ – ๓๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

-ตัวต้านทาน
ไฟฟ้า    
-ไดโอด   
  

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๖/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๗/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๓ 

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 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑๐ ๔ – ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

-ตัวเก็บประจุ  
-ทรานซิสเตอร์                             

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๖/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๗/ 
 

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๒ 

๑๑ ๑๐ – ๑๔ 
ม.ค. ๖๕ 

-สอบกลางภาค 
หน่วยที่ ๕ เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี 
หน่วยที่ ๖ 
ไฟฟ้า 
  

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

  ⃣   ondemand 
 

สอบเก็บคะแนน
กลางภาค 
 ในGoogle 
Classroom 

๒๐ 

๑๒ ๑๗ – ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

-องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น    
-สร้าง
แบบจำลอง
สายใยอาหาร                     
  

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
 https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๘/  
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๑๙/  
 
 
 

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

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 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑๓ ๒๔ – ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

- การอยู่ร่วมกัน
ของสิ่งมีชีวิต             
-ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ         

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๒๐/ 
 

https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๒๑/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๕ 

๑๔ ๓๑ – ๔ 
ม.ค.-ก.พ. 

๖๕ 

- เราจะดูแล
รักษาระบบ
นิเวศในท้องถิ่น
ให้สมดุล       

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๒๒/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๓ 

๑๕ ๗ - ๑๑ 
ก.พ. ๖๕ 

- ชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในแต่
ละระบบนิเวศ                

 🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-
book๒/sci-m๓b๒-๐๒๓/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๒ 

๑๖ ๑๔ - ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

- ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกับการ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ      

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣   onair  

🗹onsite  

  ⃣   onhand  

🗹ondemandhttps://proj
๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-book 

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๓ 

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://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-book
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-book


 ๗ 

 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑๗ ๒๑ - ๒๒ 
ก.พ. ๖๕ 

-ความสำคัญ
และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ      

🗹online (Google meet Skp online) 

  ⃣  onair  

🗹onsite  

  ⃣  onhand  

🗹ondemand 
https://proj๑๔.ipst.ac.th/m๓/m๓-sci-book
๒/sci-m๓b๒-๐๒๓/  

๑.การเข้าเรียน 
๒.แบบฝึกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

๒ 

๑๗ 
 

๒๓ - ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 

๑๘ ๒๘ - ๒ 
ก.พ.-มี.ค. 

๖๕ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

