
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวชิา เคมีเข้มข้น 5 รหัสวิชา ว30235 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 
นางสาววรรณวิมล  บรรลือ 

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาเคมีเข้มข้น 5 (ว30235) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. ปฐมนิเทศ แนะนำวิธีการเรียน และ 
Pre Test เรื่องเคมีอินทรีย ์
2. พันธะของคาร์บอนในสารประกอบ
อินทรีย์ 

Google meet 
SKP online 

- https://drive.google.com/file/d/
1mDuEJ6fpXbR-0UnYD48gf-
omew3_th9e/view?usp=sharing  

- 1. ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

3  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1. พันธะของคาร์บอนในสารประกอบ
อินทรีย์ 
2. สูตรโครงสร้างของสารประกอบ
อินทรีย์และหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอน 

- https://drive.google.com/file/d/
1mDuEJ6fpXbR-0UnYD48gf-
omew3_th9e/view?usp=sharing  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

ไอโซเมอริซึม - https://drive.google.com/file/d/
1Cw8g7XRUYN6CyErWRktA3ImV
p8x_tWbG/view?usp=sharing  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน - https://drive.google.com/file/d/
1F5nBu_oLCuwSpRAxW39hlficv
88kcMz2/view?usp=sharing  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

แอลกอฮอล์และอีเทอร ์ - - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-004/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-007/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  
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สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

กรดคารบ์อกซิลิกและเอสเทอร ์

Google meet 
SKP online 

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-007/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-020/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

Google 
classroom 

3  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

แอลดีไฮด์และคโีตน - - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-007/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-020/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. เอมีนและเอไมด ์
2. Post Test เรื่องเคมีอินทรีย ์

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-007/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-020/  

- 1. ทำ Post Test ใน 
Liveworksheets 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

20  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรยีนได้มีเวลาสะสางภาระงานท่ีไดร้ับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1. Pre Test เรื่อง พอลิเมอร ์
2. พอลิเมอร์และมอนอเมอร ์

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-013/  

- 1. ทำ Pre Test ใน 
Google Forms 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน Google 

classroom 

3  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร ์ - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-014/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  
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สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร ์

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-014/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

Google 
classroom 

3  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

1. ปฏิกิริยาการเกิดพอลเิมอร ์
2. โครงสร้างของพอลิเมอร์และสมบัติ
ของพอลิเมอร ์

- - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-014/  
- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-015/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

โครงสร้างของพอลิเมอร์และสมบตัิ
ของพอลิเมอร ์

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-016/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

15 6 – 10  
ก.ย. 64 

การปรับปรุงสมบตัิของพอลิเมอร ์ - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-017/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การปรับปรุงสมบตัิของพอลิเมอร ์ - https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-018/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 
3. การทำโจทย์ในช่ัวโมง
เรียน 

3  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1. การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ 
2. การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์ 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-018/  

- 1. การเข้าเรยีน 
2. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

3  
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สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาท่ีเรียน 
ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์  
2. Post Test เรื่องพอลิเมอร ์

Google meet 
SKP online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
chem/m6-chem-book5/chem-
m6b5-019/  

- 1. ทำ Post Test ใน 
Liveworksheets 
2. การเข้าเรยีน 
3. การตอบคำถามใน
ช่ัวโมงเรียน 

Google 
classroom 

20  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 15 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

 

รวมคะแนน 100  
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