
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว 23101 

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

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 
 

นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ว 23101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ
ฝ ึกหัด/ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา  1 
วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา  2 

Google meet 
Skp online 

 

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

Google 
classroom 

 

5 
 

- 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

โครงสร้างที่เก่ียวข้องกับการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.co
m/watch?v=b_B3a7hrUw
o  
 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-003/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
 

Google 
classroom 

 

5 - 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม
คำนวณการเข้าคู่ของแอลลีล 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.co
m/watch?v=rIJZNADwbj4 
 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-004/ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-005/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 
 

Google 
classroom 

 
 

5 - 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-006/ 
  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ

ฝักหัด/ใบงาน/ชิน้งาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

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

2 ก.ค. 64 
ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ของ
สิ่งมีชีวิต 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-007/ 
 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-008/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

โอกาสในการเกิดโรคทางพันธุกรรม 
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-009/ 
 

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

Google 
classroom 

 

5 - 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

คลื่นกล Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-010/ 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

10 - 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-011/ 
 
 
 

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

Google 
classroom 

 

10 - 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานท่ีได้รับ 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ

ฝักหัด/ใบงาน/ชิน้งาน 
คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 
10 2 – 6 

ส.ค. 64 
การสะท้อนของแสง 
ภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-012/ 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-013/ 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

11 9 –13 
ส.ค. 64 

การสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิว
โค้ง 
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-014/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-015/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

ความสัมพันธ์ระหว่างมุมหักเหและมุม
ตกกระทบ 
การสะท้อนกลับหมดของแสง 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-016/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-017/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

2 - 

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

การกระจายของแสง 
การหักเหของแสงขนานเม่ือผ่านเลนส์
ความสว่าง 
 
 
 

Google meet 
Skp online 

 

- 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-018/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-019/ 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-020/ 
 

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

Google 
classroom 

 

4 
 
 
 
 

- 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่งแบบ
ฝักหัด/ใบงาน/ชิน้งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

ขนาดของแรงโน้มถ่วง 
การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม 
การเกิดน้ำขึ้น น้ำลง 

Google meet 
Skp online 
 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-021/ 
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-024/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-025/ 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 

15 6 – 10 ก.ย. 
64 

เทคโนโลยีอวกาศ 
ประโยชน์ของดาวเทียม 

Google meet 
Skp online 
 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-026/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m2b1-027/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การเกิดฤดูของโลก 
การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
 

Google meet 
Skp online 
 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-022/  
https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-023/  

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาเน้ือหาและทำ
แบบฝึกหัดลงในสมุด 
3.การตอบคำถาม 

Google 
classroom 

 

5 - 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจ
อวกาศ 

Google meet 
Skp online 
 

- https://proj14.ipst.ac.th/
m3/m3-sci-book1/sci-
m3b1-028/  

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

Google 
classroom 

 

5 - 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-024/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-024/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-024/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-025/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-026/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m2b1-027/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m2b1-027/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m2b1-027/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-028/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-028/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book1/sci-m3b1-028/


 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่
งแบบฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onha

nd 
18 27- 28 ทบทวนความรู้เตรียมสอบปลายภาค Google meet 

Skp online 
 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบคำถาม 

- - 
 

- 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20 - 

20 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100 
 

 


