
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาเคม ี3 รหัสวิชา ว30223 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 – 5/3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

นางสาวรุ้งตะวัน  สุขสวัสดิ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาเคมี 3 (ว30223) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 - 5/3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน
/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 

กำหนด
ส่ง 

(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand 
On 

hand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1.ปฐมนิเทศ แนะนำรายวิชา 
สัดส่วนคะแนน และช่องทาง
การติดต่อ-ส่งงาน 
2.กฎของบอยล์   

Google meet 
Skp online 

 
- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-002/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 

4 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1.กฎของชาร์ล 
2.กฎของเกย์–ลูสแซก  
 

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-003/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-004/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1.กฎรวมแก๊ส 
2.กฎของอาโวกาโดร 
 

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-005/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-006/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.แบบทดสอบย่อยเก็บ
คะแนน ความสัมพันธ์ของ
ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ 
2.กฎแก๊สอุดมคติ 

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-007/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.ทำแบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 10  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.กฎแก๊สอุดมคติ 
2.ชิ้นงานอินโฟกราฟฟิค  
“การประยุกต์ใช้แก๊สใน
ชีวิตประจำวัน”  

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-007/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.นำเสนอชิ้นงาน 

Google 
classroom 

 10 
27 ก.ค. 

64 



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน
/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 

กำหนด
ส่ง 

(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand 
On 

hand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.กฎความดันย่อยของดอลตัน Google meet 
Skp online 

 
- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-008/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 

4 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม  
2.การประยุกต์ใช้ความรู้
เก่ียวกับสมบัติและกฎต่าง ๆ 
ของแก๊สในชีวิตประจำวันและ
ในอุตสาหกรรม 

Google meet 
Skp online 

 

- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-009/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-023/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-024/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 
  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.ทบทวนความรู้ บทแก๊สและ
สมบัติของแก๊ส 
2.สอบกลางภาคเรียน 

Google meet 
Skp online 

 - - - 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.ทำแบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 15  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาจัดการภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.กราฟการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของสารในปฏิกิริยา 
1.คำนวณอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
2.แบบทดสอบย่อย คำนวณ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

Google meet 
Skp online 

 

- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-010/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-011/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-012/ 

 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.ทำแบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

5  



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน
/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 

กำหนด
ส่ง 

(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand 
On 

hand 

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

1.แนวคิดเก่ียวกับอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-013/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-014/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 
 

4 

 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

1.ปัจจัยที่มีต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
2.เปรียบเทียบอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น 
พ้ืนที่ผิวของสารต้ังต้น 
อุณหภูมิ และตัวเร่งปฏิกิริยา  

Google meet 
Skp online 

 
- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-015/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 
 

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

1.สอบเก็บคะแนน บท 8 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2.ปฏิกิริยาผันกลับได้และ
ภาวะสมดุล 
 

Google meet 
Skp online 

 

- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-016/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-017/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-026/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.ทำแบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 

10  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.ค่าคงที่สมดุล Google meet 
Skp online 

 

- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-025/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-018/ 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-019/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 

3  



 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน
/ปี 

เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 

กำหนด
ส่ง 

(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand 
On 

hand 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.แบบทดสอบย่อย เรื่อง           
การคำนวณหาค่าคงที่สมดุล 
2.ปัจจัยเรื่องความเข้มข้นที่มี
ผลต่อภาวะสมดุล และกฎ
อัตรา 

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-021/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 
5.ทำแบบทดสอบ 

Google 
classroom 

 
 

5  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.ปัจจัยเรื่องอุณหภูมิที่มีผลต่อ
ภาวะสมดุล 
 

Google meet 
Skp online 

 
- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-021/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 

10 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1.ปัจจัยเรื่องความดันที่มีผล
ต่อภาวะสมดุล 

Google meet 
Skp online 

 
- 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-022/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 
 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

1.สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม  
2.ทบทวนเน้ือหาเรียน บท 8 
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และบท 9 เรื่องสมดุลเคม ี

Google meet 
Skp online 

 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-chem/m5-
chem-book3/chem-m5b3-020/ 

- 

1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

  

18 29 – 28
ก.ย. 64 

สอบปลายภาค 
20 

 

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 
 

                            รวมคะแนน 100  

 
 
 


