
 

      แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

      รายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 - 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

      เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 60 ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต 

 

นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



	

           แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาชีววิทยา 3 (ว30243) 
                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 – 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 
สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ป ี

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ 

โครงสร◌้างและ

หนา้ที6ของพ◌ืช

ดอก 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-001/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
3. ตอบคำถาม 

Google 
Classroom 

2  

2 7 – 11 
ม.ิย. 64  

ชนิดของผล และเมลด็ 

วฎัจกัรชีวติแบบสลบั

ของพืชดอก 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-001/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

3  

3 14 – 18 
ม.ิย. 64  

วฎัจกัรชีวติแบบสลบั

ของพืชดอก 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-002/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ
3. ผังมโนทัศน์ 

Google 
Classroom 

2  

4 21 – 25 
ม.ิย. 64 

การสืบพนัธุ์แบบ

อาศยัพืชของพืชดอก 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-003/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-004/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

3  

5 28 ม.ิย. 
– 

2 ก.ค.64 

เนืJอเยื6อพืช Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-006/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-007/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Google 
Classroom 

3  



	

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ป ี

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

โครงสร้างและการ

เจริญเติบโตของราก 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-008/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-009/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

3  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

โครงสร้างและการ

เจริญเติบโตของลาํตน้ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-011/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

2  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

โครงสร้างของใบ/ 

 
ทดสอบหลังเรียน 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-012/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทดสอบกลางภาค 

Google 
Classroom/ 
Google form 

2 
 

20 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

การแลกเปลี6ยนแก๊ส

และการคายนํJา 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-013/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-014/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

4 
 

 

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

การลาํเลียงนํJาและธาตุ

อาหาร  

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-
m5b3-015/ 

 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

3  



	

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ป ี

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

การลาํเลียงอาหาร Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-016/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Google 
Classroom 

3  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

ปฏิกิริยาแสง Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-017/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

3  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย.64 

การตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-018/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Google 
Classroom 

3  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การเพิ6มความเขม้ขน้

ของแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

2  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

โฟโตเรสไพเรชนั Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/ 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

2  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

ฮอร์โมนพืช Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-021/ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-022/ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Google 
Classroom 

6  



	

สัปดาห์
ที่ 

วัน/
เดือน/ป ี

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

การตอบสนองของพืช Google meet 
Skp online 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-
m5b3-024/ 
- 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ใบงาน 

Google 
Classroom 

/Google form 

4  

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค.64 

 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

 
 

30 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 

รวม 100  


