
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา ฟิสิกส์เข้มข้น 1  รหัสวิชา ว30211 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม    80 ชั่วโมง    2.0  หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนภาพร  แสนชมภู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชา ฟิสิกส์เข้มข้น 1 (ว30211) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

สัปดาห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค. 65 

บูรณาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 onsite  
  

1.การเข้าร่วม
กิจกรรมเรียน 
2.ชิ้นงาน 

 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

1. ปฐมนิเทศ แนะนำวิธีการ
เรียน นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
บทที่ 1 ธรรมชาติและ
พัฒนาการทางฟิสิกส์  
2. การค้นคว้าหาความรู้ทาง
ฟิสิกส์ พัฒนาการของหลักการ
และแนวคิดทางฟิสิกส์ ผลของ
พัฒนาการทางฟิสิกส์ที่มีต่อ
การแสวงหาความรู้ใหม่และ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/OvK6Wo6HN-U 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

1. การวัดและการบันทึกผล
การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 
2. ระบบหน่วยระหว่างชาติ 
(SI) 
3. สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/wRF2MYpxlGo 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

5 

4 30 พ.ค. 65 
- 

3 มิ.ย. 65 

1. การแปลงหน่วยและ
แบบฝึกหัดการแปลงหน่วยทาง
ฟิสิกส์ 
2. เลขนัยสำคัญ  
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/FC-
cqeW0WDw 
https://youtu.be/_Bmw8fiFz30 
https://youtu.be/To2NZhW3Hrw 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

1. ความไม่แน่นอนในการวัด 
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดการ
การวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผิดพลาดในการวัด 
2. การบันทึกผลการคำนวณ 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

https://youtu.be/OvK6Wo6HN-U
https://youtu.be/wRF2MYpxlGo
https://youtu.be/FC-cqeW0WDw
https://youtu.be/FC-cqeW0WDw
https://youtu.be/_Bmw8fiFz30
https://youtu.be/To2NZhW3Hrw


สัปดาห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

 ondemand   
https://youtu.be/RcVX-ACkkb8 
https://youtu.be/og5oQL4IDEQ 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

1. การรายงานความ
คลาดเคลื่อนของการทดลอง
ทางฟิสิกส ์
2. การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทางฟิสิกส ์
สอบเก็บคะแนนบทที่ 1 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/aykPQ2PJbPY 
https://youtu.be/imUUavtjR_0 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

5 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

บทที ่2 การเคลื่อนที่แนวตรง 
1. ตำแหน่ง  
2. การกระจัด  
3. ระยะทาง  
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/jzVBpQr464o 
https://youtu.be/PHeSa5s2cII 
https://youtu.be/eZ0OkENtYyI 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

10 

8 27 มิ.ย. 65 
- 

1 ก.ค. 65 

1. อัตราเร็วและความเร็ว 
2. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็ว
เฉลี่ยของการเคลื่อนที่แนวตรง 
 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/DW8IH1Mr98Y 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

1. อัตราเร็วขณะหน่ึงและ
ความเร็วขณะหน่ึง  
2. การวัดอัตราเร็วเฉลี่ยและ
ความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่
ในแนวตรง 
3. ความเร่ง อัตราเร่ง 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/jsbS1pAmV4Q 
https://youtu.be/bNnQdp-RoeU 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตำแหน่งกับเวลา 
2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความเร็วกับเวลา 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ
เก็บคะแนน 

https://youtu.be/RcVX-ACkkb8
https://youtu.be/og5oQL4IDEQ
https://youtu.be/aykPQ2PJbPY
https://youtu.be/imUUavtjR_0
https://youtu.be/jzVBpQr464o
https://youtu.be/PHeSa5s2cII
https://youtu.be/eZ0OkENtYyI
https://youtu.be/DW8IH1Mr98Y
https://youtu.be/jsbS1pAmV4Q
https://youtu.be/bNnQdp-RoeU


สัปดาห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

https://youtu.be/dm34BoXpUSI 
https://youtu.be/oL1dDtEprPc 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 20 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

1. สมการสำหรับการเคลื่อนที่
แนวตรง สำหรับการเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วคงตัว 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/XibUiB0F8Pc 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

10 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

1. สมการสำหรับการเคลื่อนที่
แนวตรง สำหรับการเคลื่อนที่
ด้วยความเร่งคงตัว 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand   
https://youtu.be/tU3QCcRyOXo 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

1. การตกแบบเสรี  
2. สอบเก็บคะแนนการ
เคลื่อนที่แนวตรง 
 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand   
https://youtu.be/riaCiY7_xSo 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 

15 15 - 19 
ส.ค. 65 

บทที่ 3 แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ 
1. แรง แผนภาพวัตถุอิสระ 
แรงบางชนิดที่ควรรู ้
2. การหาแรงลัพธ์ 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
https://youtu.be/cuLLNQnmfcw 
https://youtu.be/wJb4GeIc9nk 
https://youtu.be/pXccsbCmfsU 
https://youtu.be/N9a_3kKDZt0 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

5 

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

1. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หน่ึง
ของ นิวตัน 
2. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สอง
ของ นิวตัน  

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 

5 

https://youtu.be/dm34BoXpUSI
https://youtu.be/oL1dDtEprPc
https://youtu.be/XibUiB0F8Pc
https://youtu.be/tU3QCcRyOXo
https://youtu.be/riaCiY7_xSo
https://youtu.be/cuLLNQnmfcw
https://youtu.be/wJb4GeIc9nk
https://youtu.be/pXccsbCmfsU
https://youtu.be/N9a_3kKDZt0


สัปดาห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

3. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สาม
ของ นิวตัน 

 ondemand  
https://youtu.be/DmRosXLATpY 

17 29 ส.ค. 65 
- 

2 ก.ย. 65 

1. แรงเสียดทาน 
 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/PblkNv5xyjA 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบทดสอบ 
 

5 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

1. การประยุกต์ใช้กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/jch0EP7RFfM 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

5 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

1. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 
กฎความโน้มถ่วงสากล แรง 
โน้มถ่วงและน้ำหนัก 

 online (Google meet Skp 
online)  
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://youtu.be/tTsaC5hH65g 
https://youtu.be/S6rhVd96KhE 

1. การเข้าเรียน 
2. การตอบคำถาม
ระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัด 
 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 30 

รวม 100 
 

อัตราส้วนให้คะแนนการเรียน คือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30 

https://youtu.be/DmRosXLATpY
https://youtu.be/PblkNv5xyjA
https://youtu.be/jch0EP7RFfM
https://youtu.be/tTsaC5hH65g
https://youtu.be/S6rhVd96KhE

