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แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาโลกและอวกาศ (ว30162) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค. 65 

บูรณาการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

 onsite  
 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ชิ้นงาน 

- 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

การกำเนิดเอกภพและ
วิวัฒนาการของเอกภพ
หลักฐานสนับสนุน
ทฤษฎีบิกแบง 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=E6tN
wbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gt
t2X1xKmL1BdE&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=E6tN
wbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gt
t2X1xKmL1BdE&index=2 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดหลักฐาน
สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง 

4 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

กาแล็กซีและทาง
ช้างเผือก 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=VHLhi
zs5cHQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=3 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดกาแล็กซี
และทางช้างเผือก 

2 

4 30 พ.ค. 65 
- 

3 มิ.ย. 65 

สมบัติของดาวฤกษ์ 
 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=nCpk
B0Te8mU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52g
tt2X1xKmL1BdE&index=4 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดสมบัติของ
ดาวฤกษ์ 
 

2 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

กำเนิดและวิวัฒนาการ
ของดาวฤกษ์ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=4sYD
G_9K48w&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gt
t2X1xKmL1BdE&index=5 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด             
กำเนิดและวิวัฒนาการ
ของดาวฤกษ์ 

2 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

กำเนิดระบบสุริยะและ
แบ่งเขตบริวารรอบดวง
อาทิตย์ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  

1. การเข้าเรียน 2 

https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E6tNwbwzzxk&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VHLhizs5cHQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VHLhizs5cHQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VHLhizs5cHQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nCpkB0Te8mU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nCpkB0Te8mU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nCpkB0Te8mU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4sYDG_9K48w&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4sYDG_9K48w&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=4sYDG_9K48w&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=5


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0
RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=6 

2. แบบฝึกหัดกำเนิดระบบ
สุริยะและแบ่งเขตบริวาร
รอบดวงอาทิตย์ 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

โครงสร้างและ
ปรากฏการณ์บนดวง
อาทิตย์ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0
RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=6 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโครงสร้าง
และปรากฏการณ์บนดวง
อาทิตย์ 

2 

8 27 มิ.ย. 65 
- 

1 ก.ค. 65 

เทคโนโลยีอวกาศกับการ
สำรวจอวกาศ   

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=AyeV
bUrpzI&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=7 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดเทคโนโลยี
อวกาศกับการสำรวจ
อวกาศ   

2 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

เทคโนโลยีอวกาศกับการ
ประยุกต์ใช้ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=mJP5
xKjngKE&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=8 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดเทคโนโลยี
อวกาศกับการประยุกต์ใช้ 

2 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

โครงสร้างโลก online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=SYYaB
uER6qU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt
2X1xKmL1BdE&index=9 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดโครงสร้าง
โลก 

2 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

ทฤษฎีทวีปเลื่อนและ
หลักฐานสนับสนุน 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดทฤษฎีทวีป
เลื่อนและหลักฐาน
สนับสนุน 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hf1V0RQsdJs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=AyeVbUrpzI&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AyeVbUrpzI&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=AyeVbUrpzI&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=mJP5xKjngKE&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mJP5xKjngKE&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=mJP5xKjngKE&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SYYaBuER6qU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYYaBuER6qU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=SYYaBuER6qU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=9


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

https://www.youtube.com/watch?v=Scajz
nY8kc0&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=13 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

การแปรสัณฐานของ
แผ่นธรณี 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=ksi87
G7pl8g&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2
X1xKmL1BdE&index=15 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการแปร
สัณฐานของแผ่นธรณี 

4 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

ธรณีพิบัติภัย online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=HHYc
6RK4_oU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gt
t2X1xKmL1BdE&index=17 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดธรณีพิบัติ
ภัย 

4 

15 15 - 19 
ส.ค. 65 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การรับรงัสีดวงอาทิตย์
ของพ้ืนผิวโลก 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=5JID6
0uWStQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt
2X1xKmL1BdE&index=20 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดปัจจัยสำคัญ
ที่ส่งผลต่อการรับรงัสีดวง
อาทิตย์ของพ้ืนผิวโลก 

4 

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

การหมุนเวียนของ
อากาศ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=DhH--
mFVk8k&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt
2X1xKmL1BdE&index=21 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด           
การหมุนเวียนของอากาศ 

4 

17 29 ส.ค. 65 
- 

2 ก.ย. 65 

การหมุนเวียนของน้ำ
ผิวหน้ามหาสมุทร 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=dNUy
GCEsor8&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt
2X1xKmL1BdE&index=24 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด           
การหมุนเวียนของน้ำ
ผิวหน้ามหาสมุทร 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=ScajznY8kc0&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ScajznY8kc0&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ScajznY8kc0&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ksi87G7pl8g&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ksi87G7pl8g&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ksi87G7pl8g&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=HHYc6RK4_oU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HHYc6RK4_oU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HHYc6RK4_oU&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=5JID60uWStQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=5JID60uWStQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=5JID60uWStQ&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DhH--mFVk8k&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=DhH--mFVk8k&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=DhH--mFVk8k&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=dNUyGCEsor8&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=dNUyGCEsor8&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=dNUyGCEsor8&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=24


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=i-
yCqTCVjFs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52g
tt2X1xKmL1BdE&index=27 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

3 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

ข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยากับการใช้
ประโยชน์ 

online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=UuD3
sEKukTg&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt
2X1xKmL1BdE&index=29 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัดการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัย 

3 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

30 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-yCqTCVjFs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=i-yCqTCVjFs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=i-yCqTCVjFs&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=UuD3sEKukTg&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=UuD3sEKukTg&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=UuD3sEKukTg&list=PLVDggqVfAUAWTPUPX52gtt2X1xKmL1BdE&index=29

