
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาฟิสิกส์เข้มขน้ 1  รหัสวิชา ว30211 
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นางสาวนภาพร แสนชมภ ู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวดัปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาฟิสิกสเ์ข้มข้น 1 (ว30211) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  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 

1. ปฐมนิเทศ แนะนำวิธีการเรียน 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการ
ทางฟิสิกส์  
2. การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ 
พัฒนาการของหลักการและแนวคิด
ทางฟิสิกส์ ผลของพัฒนาการทาง
ฟิสิกส์ท่ีมีต่อการแสวงหาความรู้
ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/OvK6Wo6HN-
U 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1. การวัดและการบันทึกผลการวัด
ปริมาณทางฟิสิกส์ 
2. ระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI) 
3. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

Google 
meet 
Skp online 

- https://youtu.be/wRF2MYpxlG
o 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

5 
 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. การแปลงหน่วยและแบบฝึกหัด
การแปลงหน่วยทางฟิสิกส์ 
2. เลขนัยสำคัญ  
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/FC-
cqeW0WDw 
https://youtu.be/_Bmw8fiFz30 
https://youtu.be/To2NZhW3Hr
w 

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

Google 
classroom 
 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. ความไม่แน่นอนในการวัด 
ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดการการวัด 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผิดพลาดใน
การวัด 
2. การบันทึกผลการคำนวณ 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/RcVX-ACkkb8 
https://youtu.be/og5oQL4IDEQ 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

 

https://youtu.be/OvK6Wo6HN-U
https://youtu.be/OvK6Wo6HN-U
https://youtu.be/wRF2MYpxlGo
https://youtu.be/wRF2MYpxlGo
https://youtu.be/FC-cqeW0WDw
https://youtu.be/FC-cqeW0WDw
https://youtu.be/_Bmw8fiFz30
https://youtu.be/To2NZhW3Hrw
https://youtu.be/To2NZhW3Hrw
https://youtu.be/RcVX-ACkkb8
https://youtu.be/og5oQL4IDEQ


 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

1. การรายงานความคลาดเคล่ือน
ของการทดลองทางฟิสิกส์ 
2. การวิเคราะห์ผลการทดลองทาง
ฟิสิกส์ 
สอบเก็บคะแนนบทท่ี 1 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/aykPQ2PJbPY 
https://youtu.be/imUUavtjR_0 

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

Google 
classroom 

 

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

บทท่ี 2 การเคล่ือนท่ีแนวตรง 
1. ตำแหน่ง  
2. การกระจัด  
3. ระยะทาง  
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/jzVBpQr464o 
https://youtu.be/PHeSa5s2cII 
https://youtu.be/eZ0OkENtYyI 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. อัตราเร็วและความเร็ว 
2. อัตราเร็วเฉล่ียและความเร็ว
เฉล่ียของการเคล่ือนท่ีแนวตรง 
 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/DW8IH1Mr98
Y 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. อัตราเร็วขณะหนึ่งและความเร็ว
ขณะหนึ่ง  
2. การวัดอัตราเร็วเฉล่ียและ
ความเร็วเฉล่ียของการเคล่ือนท่ีใน
แนวตรง 
3. ความเร่ง อัตราเร่ง 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/jsbS1pAmV4
Q 
https://youtu.be/bNnQdp-
RoeU 
 

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

Google 
classroom 

10  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

https://youtu.be/aykPQ2PJbPY
https://youtu.be/imUUavtjR_0
https://youtu.be/jzVBpQr464o
https://youtu.be/PHeSa5s2cII
https://youtu.be/eZ0OkENtYyI
https://youtu.be/DW8IH1Mr98Y
https://youtu.be/DW8IH1Mr98Y
https://youtu.be/jsbS1pAmV4Q
https://youtu.be/jsbS1pAmV4Q
https://youtu.be/bNnQdp-RoeU
https://youtu.be/bNnQdp-RoeU


 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตำแหน่งกับเวลา 
2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความเร็วกับเวลา 
3. สอบกลางภาคเรียน 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/dm34BoXpUS
I 
https://youtu.be/oL1dDtEprPc 

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

Google 
classroom 

20  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

1. สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนว
ตรง สำหรับการเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร็วคงตัว 
 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/XibUiB0F8Pc - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

5  

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

1. สมการสำหรับการเคล่ือนท่ีแนว
ตรง สำหรับการเคล่ือนท่ีด้วย
ความเร่งคงตัว 
 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/tU3QCcRyOX
o 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

1. การตกแบบเสรี  
2. สอบเก็บคะแนนการเคล่ือนท่ี
แนวตรง 
 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/riaCiY7_xSo 
 

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

Google 
classroom 

5  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

บทท่ี 3 แรงและกฎการเคล่ือนท่ี 
1. แรง แผนภาพวัตถุอิสระ แรง
บางชนิดท่ีควรรู้ 
2. การหาแรงลัพธ์ 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/cuLLNQnmfc
w 
https://youtu.be/wJb4GeIc9nk 
https://youtu.be/pXccsbCmfsU 
https://youtu.be/N9a_3kKDZt0 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

5  

https://youtu.be/dm34BoXpUSI
https://youtu.be/dm34BoXpUSI
https://youtu.be/oL1dDtEprPc
https://youtu.be/XibUiB0F8Pc
https://youtu.be/tU3QCcRyOXo
https://youtu.be/tU3QCcRyOXo
https://youtu.be/riaCiY7_xSo
https://youtu.be/cuLLNQnmfcw
https://youtu.be/cuLLNQnmfcw
https://youtu.be/wJb4GeIc9nk
https://youtu.be/pXccsbCmfsU
https://youtu.be/N9a_3kKDZt0


 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1. กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีหนึ่งของ 
นิวตัน 
2. กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสองของ 
นิวตัน  
3. กฎการเคล่ือนท่ีข้อท่ีสามของ 
นิวตัน 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/DmRosXLATp
Y 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

10  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1. แรงเสียดทาน 
 

Google 
meet 
Skp online 

- https://youtu.be/PblkNv5xyjA 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1. การประยุกต์ใช้กฎการเคล่ือนท่ี
ของนิวตัน 

Google 
meet 
Skp online 

- https://youtu.be/jch0EP7RFfM 
 

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

Google 
classroom 

 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล กฎ
ความโน้มถ่วงสากล แรง 
โน้มถ่วงและน้ำหนัก 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://youtu.be/tTsaC5hH65g 
https://youtu.be/S6rhVd96KhE 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

5  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค.64 

สอบปลายภาค 
20 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 
 

รวมคะแนน 100  

https://youtu.be/DmRosXLATpY
https://youtu.be/DmRosXLATpY
https://youtu.be/PblkNv5xyjA
https://youtu.be/jch0EP7RFfM
https://youtu.be/tTsaC5hH65g
https://youtu.be/S6rhVd96KhE


 
 


