
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5  รหัสวิชา ว33181 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6/4 , 6/7,6/11  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยกิต 

 
นางสาวพิมพ์พนิต  ผิวเกลี้ยง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวชิาวิทยาศาสตร์ 5 (ว33181) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 , 6/7,6/11  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On-air On-demand On-hand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

กำเนิดเอกภพ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
ewaCWPU_9ag 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการกำเนิด
เอกภพ 

Google form 3  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

หลักฐานสนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
E6tNwbwzzxk 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดหลักฐาน 
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

Google form 2  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

กาแล็กซ ี Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
VHLhizs5cHQ 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดกาแล็กซี 

Google form 5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

การกำเนิดดาวฤกษ์ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
hf1V0RQsdJs 

 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการกำเนิด
ดาวฤกษ์ 

Google form 5  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค.64 

โชติมาตรของดาวฤกษ์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
nCpkB0Te8mU 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโชติมาตร
ของดาวฤกษ์ 

Google form 5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

ระบบสุริยะ Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?v=
M-Etax57fHs 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดระบบสุริยะ 

Google form 5  
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On-air On-demand On-hand 

  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

ดวงอาทิตย์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
SYYaBuER6qU&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดดวงอาทิตย์ 

Google form 5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

เทคโนโลยีอวกาศและ
ทดสอบกลางภาค 

Google meet 
Skp online 

 

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

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดเทคโนโลยี
อวกาศ 
3. แบบทดสอบกลางภาค 

Google form 20  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

โครงสร้างโลกตาม
สมบัติเชิงกล 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
EGPuTy-5SPs&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโครงสร้าง
โลกตามสมบัติเชิงกล 

Google form 2  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

โครงสร้างโลกตาม
สมบัติเชิงเคมี 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
_9UZ9365X7s 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโครงสร้าง
โลกตามสมบัติเชิงเคมี 

Google form 2  

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

หลักฐานสนับสนุนการ
เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
ScajznY8kc0 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดหลักฐาน
สนับสนุนการเคลื่อนที่ของ
แผ่นธรณี 

Google form 2  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
ksi87G7pl8g&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการแปร
สัณฐานของแผ่นธรณี 

Google form 2  

14 30 ส.ค. 
– 

ธรณีสัณฐาน Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?v=
wQun4RQVsKQ 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดธรณีสัณฐาน 

Google form 2  
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สัปดาห์
ท่ี 

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online On-air On-demand On-hand 

3 ก.ย.64  
15 6 – 10 

ก.ย. 64 
ภูเขาไฟระเบิด Google meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=
HHYc6RK4_oU&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดภูเขาไฟ
ระเบิด 

Google form 2  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

แผ่นดินไหว Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
aEakUZZxDX4&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดแผ่นดินไหว 

Google form 2  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

สึนามิ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
TJQE4rMzICs&feature=emb_title 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดสึนามิ 

Google form 2  

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

ทดสอบหลังเรียน  
 

Google meet 
Skp online 

- - - 1. แบบทดสอบหลังเรียน Google form 4  

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค.64 

 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

 
 

30 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

รวม 100  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHYc6RK4_oU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HHYc6RK4_oU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aEakUZZxDX4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=aEakUZZxDX4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TJQE4rMzICs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TJQE4rMzICs&feature=emb_title

