
 ๑ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรูร้ะยะยาว 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 รหัสวิชา ว23102 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3/9 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน  3  ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทรรศวรรณ  ทองไวย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 ๒ 

แผนการจัดการเรียนรูร้ะยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3/9 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25 - 28 
ต.ค. 65 

ปฐมนิเทศ 
-หน่วยการเรียนรู้ 
-มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
-การประเมิน 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
  ⃣  ondemand  
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
   
 

- 

2 30 ต.ค. 65  
– 

 4 พ.ย. 65 

-การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 
-มวลรวมของสาร
ก่อนและหลัง
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
-การถ่ายโอน
ความร้อนของ
ปฏิกิริยาเคมี 

🗹onsite   
  ⃣  onhand   
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-001/ 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-002/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-003/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 
 

5 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

-ปฏิกิริยาของกรด
กับเบส                     
-ปฏิกิริยาของกรด
กับโลหะและเบส
กับโลหะ 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-004/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-005/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
   
 

5 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 – 18 
พ.ย. 65 

-ปฏิกิริยาการเกิด
สนิมเหล็ก 
-ปฏิกิริยาเคมีมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
 
 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-006/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-007/  

 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-001/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-007/


 ๓ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

5 21 – 25  
พ.ย. 65 

-สมบัติของพอลิ
เมอร์ เซรามิก 
และโลหะ 
-วัสดุผสม  

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-008/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-009/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

5 

6 28 พ.ย. 65 
–  

2 ธ.ค. 65 

-กระแสไฟฟ้า 
-ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 
-ความสัมพันธ์
ระหว่างความต่าง
ศักย์  
-กระแสไฟฟ้า 
และความ
ต้านทาน 
 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
 https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-010/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-011/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-012/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

5 

7 6 – 9 
ธ.ค. 65 

-วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรม 
-วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน   
-ออกแบบ
วงจรไฟฟ้าในห้อง  
-คำนวณพลังงาน
ไฟฟ้าของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า               

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-013/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-014/  
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-015/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

10 

8 12 - 16  
ธ.ค. 65 

-ตัวต้านทาน
ไฟฟ้า    
-ไดโอด   
-ตัวเก็บประจุ  
-ทรานซิสเตอร์                             

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-016/  
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-017/  
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

5 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-008/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-008/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-015/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-017/


 ๔ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

9 
 
 

19 – 23 
ธ.ค. 65 

 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 

 

20 
 
 

10 26 – 30 
ธ.ค. 65 

-องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น    

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
 https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-018/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

2 

11 3 – 6 
ม.ค. 66 

-สร้างแบบจำลอง
สายใยอาหาร                     
 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-019/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

3 

12 9 – 13 
ม.ค. 66 

- การอยู่ร่วมกัน
ของสิ่งมีชีวิต             

 

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-020/ 
 

 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

2 

13 17 - 20 
ม.ค. 66 

-ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ         

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-021/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

3 

14 23 - 27 
ม.ค. 66 

- เราจะดูแลรักษา
ระบบนิเวศใน
ท้องถิ่นให้สมดุล       

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-022/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

3 

15 30 - 31  
ม.ค. 66 
1 - 3 

ก.พ. 66 

- ชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในแต่ละ
ระบบนิเวศ                

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

2 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-018/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-020/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-021/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-022/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/


 ๕ 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

16 6 - 10 
ก.พ. 66 

- ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพกับการ
รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ      

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

3 

17 13 – 14 
ก.พ. 66 

-ความสำคัญและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ      

🗹onsite  
  ⃣  onhand  
🗹ondemand 
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-
book2/sci-m3b2-023/  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

2 

17 
 -  

18 

15 – 17 
ก.พ. 66 
20 – 21 
ก.พ. 66 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 

 
 

20 
 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/sci-m3b2-023/

