
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว 22101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4, 2/7 และ 2/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หนว่ยกิต 

 
นางอารีรัตน ์อินทรชิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว 22101 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4-2/7 และ 2/8  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ
ฝ ึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยาศาสตร์ 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-001/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-002/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

10 
 

- 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

องค์ประกอบของสารละลาย 
สภาพละลายได้และสารละลายอิ่มตัว 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-003/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-004/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
 

Google 
classroom 

 

4 - 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพละลายได้ 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m3b1-005/ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
 

Google 
classroom 

 
 

2 - 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

สภาพละลายได้และปัจจัยที่มีผลต่อ
สภาพละลายได้ 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m3b1-006/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-003/


 
สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ

ฝักหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 
5 28 มิ.ย. – 

2 ก.ค. 64 
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย
ร้อยละ 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-007/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-008/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเนื้อหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
 

Google 
classroom 

 

4 - 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

กิจกรรมท้ายบท Google meet 
SKP online 

 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเนื้อหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
5.wordwall 

Google 
classroom 

 

5 - 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

ระบบหมุนเวียนเลือด Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-015/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเนื้อหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

- - 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

ระบบหมุนเวียนเลือด 
การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-016/ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเนื้อหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
5.wordwall 

Google 
classroom 

 

6 - 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-007/


 
สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ

ฝักหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 
10 2 – 6 

ส.ค. 64 
ระบบหายใจ Google meet 

SKP online 
 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-009/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-010/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

4 - 

11 9 –13 
ส.ค. 64 

ระบบขับถ่าย Google meet 
SKP online 

 
 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-011/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

ระบบประสาท Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-017/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

ระบบสืบพันธ์ุ 
 
 
 

Google meet 
SKP online 

 

- 
 
 

https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-012/  
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-013/ 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-014/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
5.wordwall 

Google 
classroom 

 

2 
 
 
 
 

- 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-009/


 สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/ป ี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ
ฝักหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

กิจกรรมท้ายบท Google meet 
SKP online 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

4 - 

15 6 – 10 ก.ย. 
64 

ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทาง และการ
กระจัด 
อัตราเร็วและความเร็ว 
 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-018/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-019/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

3 - 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-020/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-021/ 
 
https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-022/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

แรงและความดันของของเหลว 
แรงพยุงของของเหลว 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.t
h/m2/m2-sci-
book1/sci-m2b1-023/ 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
5.wordwall 

Google 
classroom 

 

2 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-023/


 

 

 
 
 

 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่
งแบบฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 โมเมนต์ของแรง 
แรงและสนามของแรง 

Google meet 
SKP online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m
2/m2-sci-book1/sci-m2b1-
025/ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m
2/m2-sci-book1/sci-m2b1-
026/ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/m
2/m2-sci-book1/sci-m2b1-
027/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
4.liveworksheets 
5.wordwall 

Google 
classroom 

 

3 
 

- 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20 - 

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-026/


 

 
 
 
 


