
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว 
รายวชิา เคมีเขม้ข้น 1 รหัสวชิา ว30231 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/8  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน  3 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
รวม 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 
 

 
นางสาวพิชาณัสม ์ บุญรอด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวดัปทมุธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา เคมีเข้มข้น 1 (ว30231) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที ่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

1. แนะนำรายวิชาและคะแนน 
2. รู้จักตารางธาตุ 
3. สัญลักษณ์และความปลอดภัยใน
การทำงานกับสารเคมี  
4. การปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุจากสารเคมี 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=on1qlg7kl58&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=55 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=iVhNMfVrUkY&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=52 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 1.1  
และ  1.2 
 

1. google 
classroom 
 

5 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1. การวัดปริมาณสาร เลขนัยสำคัญ  
2. หน่วยในระบบ SI  และแฟก
เตอร์เปลี่ยนหน่วย 
3. สรุปการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สสวท. 
4. ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยท่ี 1 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=s6_B95ESUUo&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=27&t=642s 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=6ufhVtmfC5w&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=26&t=145s 
 

https://www.scimath.org/e-
books/9946/flippingbook/index.ht
ml#thumb_1 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แผนผังความคิด 
หน่วยที่ 1 
4. แบบทดสอบท้าย
หน่วยที่ 1  

1. google 
classroom 
2. google slide 
3. google form 
 

10  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม 
2. การทดลอง ผลการทดลองของ
ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์  

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=DgytoSTua0A&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=7 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=8UNq4EUpgMo&list=PLJObBvj
BltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=51 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 

1. google 
classroom 
 

2  

    
 
 

   
 
 
 
 

    



 

สัปดาห์
ที ่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. อนุภาคในอะตอม  
2. สมบัติของอนุภาคในอะตอม 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=lSJdS9bC8xA&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=23 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดการ
คำนวณมวลของอนุภาค
ในอะตอม 

1. google 
classroom 
 

5  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1. การคำนวณพลังงาน ความถี่ 
ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
2. สเปกตรัมของธาตุกับแบบจำลอง
อะตอมของโบร์ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=NUXXiU-
AAuk&list=PLJObBvjBltwTpI4fDRH
SVZ7ByZGVkXUJJ&index=15 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดการ
คำนวณสเปกตรัมของ
ธาตุไฮโดรเจน 

1. google 
classroom 
 

5 
 

 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไอออน 
3. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=GmeSn2q8Nb8&list=PLJObBvj
BltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=49 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดการหา
จำนวนอนุภาคของ
อะตอมจากสัญลักษณ์
นิวเคลียร์ 
 

1. google 
classroom 

 

5 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลัก 
2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานย่อย 
3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์
บิทัล 
4. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ
ไอออน 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=PMi7omw-
coM&list=PLJObBvjBltwTpI4fDRHS
VZ7ByZGVkXUJJ&index=48 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=WGfC8B8jfdw&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=9 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=zwGPGCzHrS0&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=45 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดการ
จัดเรียงอิเล็กตรอน 
4. แบบฝึกหัดที่ 2.3 
5. แบบทดสอบ  
 
 

1. google 
classroom 
2. google slide 
3. google form 

 

10 
 

 



 

สัปดาห์
ที ่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. ตารางธาตุ 
2. ขนาดอะตอม 
3. พลังงานไอออไนเซชนั 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=Lgxg08Wulpo&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=13 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=HjLiLwZfDD8&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=12 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 2.4 

1. google 
classroom 

 

4 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาจัดการภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน   
2. อิเล็กโทรเนกาติวิตี 

3. ธาตุทรานซิชัน 

4. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุท
รานซิชนั 

 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=bLNL4c80sxg&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=22 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=U0zXKqkiwsk&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=5 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 2.4 
 

1. google 
classroom 

4 
 

 

11 9 – 13ส.ค. 
64 

1. ธาตุกัมมันตรังสี   
2. สมการนิวเคลียร์ 
3. ครึ่งชีวิต  
4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ประโยชน์
และผลกระทบ 

 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=
M8BVmYc0fIs&list=PLJObBvjBltwTpI4f
DRHSVZ7ByZGVkXUJJ&index=2 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l
37XcY5-
grU&list=PLJObBvjBltwTpI4fDRHSVZ7
ByZGVkXUJJ&index=4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
cYQ2iONPLyI&list=PLJObBvjBltwTpI4f
DRHSVZ7ByZGVkXUJJ&index=3 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. ใบงาน live 
worksheets 
3. แบบฝึกหัดที่ 2.6 

1. google 
classroom 

3  

12 16 – 
20ส.ค. 64 

1. พันธะเคมี  
และการเกิดพันธะไอออนิก 
2. การเขียนสูตรเอมพิริคัลของ
สารประกอบไอออนิก 
3. การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=znHYD1yx2Xo&list=PLJObBvjBl
twTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&ind
ex=42  
 

https://www.youtube.com/watch
?v=9gd1Py15QU8&list=PLJObBvjB
ltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=36- 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.2 
4. แบบทดสอบ 
 

1. google 
classroom 
2. google form 
 

3 
 

 



 

สัปดาห์
ที ่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

13 23 – 
27ส.ค. 64 

1. พลังงานกับการเกิดสารประกอบ
ไอออนิก (วัฏจักรบอร์น-ฮาร์เบอร์) 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=7AvGSuh-
m18&list=PLJObBvjBltwTpI4fDRHS
VZ7ByZGVkXUJJ&index=40 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.3 

1. google 
classroom 

3 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1. สมบัติบางประการของ
สารประกอบไอออนิก 
2. สมการไอออนิก 
3. สมการไอออนิกสุทธิ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=Xe7yREbVGLw&list=PLJObBvjB
ltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=18 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=6q-
4vPAQsbU&list=PLJObBvjBltwTpI4
fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&index=39 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.5 
4. แบบทดสอบ 

1. google 
classroom 

4 
 

 

15 6 – 10 ก.ย. 
64 

1. การเกิดพันธะโคเวเลนต์ 
2. การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส 
สูตรโมเลกุล 
3. การอ่านชื่อสารประกอบโคเว
เลนต์ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=LoOmgBafdFw&list=PLJObBvjB
ltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=31 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=wyW6vSCAKhI&list=PLJObBvjB
ltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=43 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.6, 
3.7 

1. google 
classroom 

 

3 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1. ความยาวพันธะ พลังงานงาน
พันธะ 
2. การคำนวณพลังานพนัธะ ใน
สมการเคมี 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=P12hIIbGKcI&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=38 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.8 
 

1. google 
classroom 

 

3 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1. รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ตาม
ทฤษฎี VSEPR 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=FoGVSbDZDno&list=PLJObBvj
BltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=32 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=icrwoz37tgE&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=33 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดรูปร่าง
โมเลกุล 
4. แบบทดสอบ 

1. google 
classroom 
2. google form 

 

8 
 

 

           



 

สัปดาห์
ที ่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. สภาพข้ัว แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุล   
2. สารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย   
3. พันธะโลหะ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/watch
?v=ecWPyamMNII&list=PLJObBvjB
ltwTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&in
dex=17 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=aRsJBItlWoo&list=PLJObBvjBlt
wTpI4fDRHSVZ7ByZGVkXUJJ&inde
x=34 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
และตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดที่ 3.10, 
3.11 

1. google 
classroom 

 

3 
 

 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 
20 

 

20 4 – 6 
   ต.ค. 64 

สอบปลายภาค  

รวมคะแนน 
100 

 
 

 
 


