
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น 1  รหัสวิชา ว20209 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/5   ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน  2 ชั่วโมง/สปัดาห ์

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกติ 
 
 

ชื่อครู นางสาวนภาพร  แสนชมภู 
วิทยากร นางสาววาเลนไทน์  อินทิยศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาฟิสิกสเ์บื้องต้น 1 (ว20209) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของ 
นิวตัน 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

10 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน Google 
meet 
Skp online 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

จุดศูนย์กลางมวล และจุด
ศูนย์กลางความโน้มถ่วง 

Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 
 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

แรงเสียดทาน Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

5  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

สนามไฟฟ้า  Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

5  



 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

สนามแม่เหล็ก   Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทล์  
 

Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  
สอบกลางภาค 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

20  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

การเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่าง
ง่าย            
 

Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

โมเมนตัม Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

  



 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

การชน Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 

5  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

สภาพสมดุล Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

งาน พลังงาน 1 Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

10  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

งาน พลังงาน 2 Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

คล่ืนกล 1 Google 
meet 
Skp online 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 

10  



 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

คล่ืนกล 2 Google 
meet 
Skp online 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

  

18 27- 28 
ก.ย. 64 

คล่ืนเสียง  Google 
meet 
Skp online 
 

-  - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

Google 
classroom 

5  

18 29 ก.ย.–
1 ต.ค.64 

สอบปลายภาค 
20 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 
 

รวมคะแนน 100  

 


