
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1  รหัสวิชา ว21101 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 , 1/8 ภาคเรยีนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
 

นางสาวบุษยา  อ่อนทรัพย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 (ว21101) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 , 1/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

ความสำคัญและ
ความหมายของ
วิทยาศาสตร์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=v
jXUMbCd8Nw 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดความสำคัญ
และความหมายของ
วิทยาศาสตร์ 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

กระบวนการทำงาน
ของนักวิทยาศาสตร์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=B
v4KxFA-u_c 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด
กระบวนการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

สมบัติของสารบริสุทธิ ์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=a
4oyEabO01Y 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดสมบัติของ
สารบริสทุธิ ์

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

จุดเดือดและจุด
หลอมเหลวของ 
สารบริสทุธิ ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=K
7rkJj7Olos 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ ์

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค.64 

ความหนาแน่นของ
สารบริสทุธิ ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=T
TvhMAuE3kM&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดความ
หนาแน่นของสารบริสุทธิ ์

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

การจำแนกสารบริสุทธิ ์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=q
Qlr40Y4_M0 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการจำแนก
สารบริสทุธิ ์

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

โครงสร้างอะตอม  
การจำแนกธาตุและ
สารประกอบ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=K
jhbZ9P-Oq4 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการจำแนก
ธาตุและสารประกอบ 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

การใช้ประโยชน์ของ
ธาตุ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=f
ZaPpwJtNoM 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการใช้
ประโยชน์ของธาตุ 
3. แบบทดสอบกลางภาค 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

20  

https://www.youtube.com/watch?v=vjXUMbCd8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=vjXUMbCd8Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Bv4KxFA-u_c
https://www.youtube.com/watch?v=Bv4KxFA-u_c
https://www.youtube.com/watch?v=a4oyEabO01Y
https://www.youtube.com/watch?v=a4oyEabO01Y
https://www.youtube.com/watch?v=K7rkJj7Olos
https://www.youtube.com/watch?v=K7rkJj7Olos
https://www.youtube.com/watch?v=TTvhMAuE3kM&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=qQlr40Y4_M0
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สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

การใช้กล้องจุลทรรศน์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=X
a7jpv5FJjM 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

2  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

การศึกษาเซลล์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=X
a7jpv5FJjM 

 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการศึกษา
เซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

3  

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=g
Ha4UT3yTuk 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล ์

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

3  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

การแพร่และออสโมซิส Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=T
bxI1gIjfJc&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=5
9YUef8JDPs 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการแพร่
และออสโมซิส 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

2  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย.64 

การสืบพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์ของพืช 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=S
Ntc7-Ptpac 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการสืบพันธุ์
และการขยายพันธุ์พืช 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

2  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-sci-
book1/sci-m1b1-018/ 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

3  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

ธาตุอาหารของพืช Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=o
YVeQvwEsJQ&feature=emb_title 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดธาตุอาหาร
ของพืช 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   

2  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การลำเลียงในพืช Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=o
YVeQvwEsJQ&feature=emb_title 
 

 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการลำเลียง
ในพืช 

Facebook 
group 

1/3 , 1/8   
 

3  

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

ทดสอบหลังเรยีน  
เรื่อง สิ่งมีชีวิต 

Google meet 
Skp online 

- -  1. แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สิ่งมีชีวิต 

Google form 5  

https://www.youtube.com/watch?v=Xa7jpv5FJjM
https://www.youtube.com/watch?v=Xa7jpv5FJjM
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https://www.youtube.com/watch?v=TbxI1gIjfJc&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=59YUef8JDPs
https://www.youtube.com/watch?v=SNtc7-Ptpac
https://www.youtube.com/watch?v=SNtc7-Ptpac
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https://www.youtube.com/watch?v=oYVeQvwEsJQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oYVeQvwEsJQ&feature=emb_title


สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค.64 

 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 

 
 

20 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 

รวม 100  

 
 
 


