
 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  รหัสวิชา ว32181 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/5,  5/10 ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน  2 ชั่วโมง/สปัดาห ์

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกติ 
 
 

 
นางสาวพิชาณัสม ์ บุญรอด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวดัปทมุธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 (ว32181) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และ 5/10  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดา
ห์ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน 
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. องค์ประกอบในอากาศ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=4eYBSlNuxGg&list=
PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=1 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 

1. google 
classroom 
 

2 
 

 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

1. อะตอม โมเลกุล  
2. ธาตุ สารประกอบ 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=J1vptdLiwjc&list=P
LVDggqVfAUAVS63i4lnCj-
VgQ0rVJ9sAO&index=3 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 1.1 
5. แบบทดสอบ  

1. google 
classroom 
2. google form 
 

6  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. แบบจำลองอะตอม 
2. อนุภาคในอะตอม  
3. สมบัติของอนุภาคในอะตอม 

google meet 
SKP online 
 

- - - 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 

1. google 
classroom 
 

2  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไอออน 
3. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร ์

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=HlDDzHtTOs0&list=
PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=3 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 1.2 
5. แบบทดสอบ 

1. google 
classroom 
2. google form 
 

6  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1. ตารางธาตุ  
2. ประโยชน์ และมลพิษทาง
อากาศ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=YQC2ckkRMco&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-
VgQ0rVJ9sAO&index=5 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 1.3 

1. google 
classroom 
 

4 
 

 



 

สัปดา
ห์ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานหลักของธาตุ และไอออน 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=GfPjKW3rW9c 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบทดสอบ  

1. google 
classroom 
2. google form 

 

10 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. พันธะโคเวเลนต์ และความข้ัว 
2. พันะไฮโดรเจน 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=SoZ9UnJnO_w&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=7 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 2.1, 2.2 

1. google 
classroom 
 

10 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. พันธะไอออนิก 
2. การละลายน้ำของสารไอออนิก 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=nihT1bMnSrg&list=
PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-
VgQ0rVJ9sAO&index=10 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 2.3, 2.4 

1. google 
classroom 
 

10 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาจัดการภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1. สารประกอบอินทรีย์   
2. ไขมัน และน้ำมัน 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=lR2d5SP7n44&list=
PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=9 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 3.1 

1. google 
classroom 
 

3 
 

 

11 9 – 13ส.ค. 
64 

1. คาร์โบไฮเดรต   
2. โปรตีน 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=_O8d4UsEwdg&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=15 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 3.2 

1. google 
classroom 

3 
 

 



 

สัปดา
ห์ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

12 16 – 
20ส.ค. 64 

1. วิตามิน และเกลือแร่ 
2. สมบัติการละลายของวิตามิน 
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=vGYDM9dhr9k&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=17 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 3.3, 3.4 
5. แบบทดสอบบทท่ี 3 

1. google 
classroom 
2. google form 
 

3 
 

 

13 23 – 
27ส.ค. 64 

1. พอลิเมอร์สังเคราะห ์
2. ชนิดของพอลิแมอร์ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=ajEwp5f9-

Fk&list=PLVDggqVfAUAVS63i
4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=19 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 

 3 
 

 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1. ปฏิกิริยาเคมี 
2. สมการเคมี 
3. สมการเผาไหม้ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=mJaowXfD3KE&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=11 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 4.1 
 

1. google 
classroom 
 

5 
 

 

15 6 – 10 ก.ย. 
64 

1. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
3. เชื้อเพลิงทางเลือก 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=VwjA6-
wMydI&list=PLVDggqVfAUAV
S63i4lnCj-
VgQ0rVJ9sAO&index=12 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 4.2 

1. google 
classroom 

 

5 
 

 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1. แบตเตอรี 
2. ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=qzZLhZTlCMg&list
=PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-

VgQ0rVJ9sAO&index=13 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 4.3 

1. google 
classroom 

 

3 
 

 

      
 
 

     



 

สัปดา
ห์ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝึกหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1. สารกัมมันตรังสี 
2. ครึ่งชีวิต 
3. ประโยชน์สารกัมมันตรังส ี
 

google meet 
SKP online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=5lgkhnkQ4VE&list=
PLVDggqVfAUAVS63i4lnCj-
VgQ0rVJ9sAO&index=14 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. การสรุปลงในสมุดเรียน 
4. แบบฝึกหัดที่ 4.4 
5. แบบทดสอบ 

1. google 
classroom 
2. google form 

 

5 
 

 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

1. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 และ 4 
 

google meet 
SKP online 
 

- - - 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบและ
ตอบคำถาม 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
และ 4 

1. google 
classroom 
 

 

5 
 

 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

15 

 

20 4 – 6 
   ต.ค. 64 

สอบปลายภาค  

                    รวมคะแนน 100 
 

 

 
 


