
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  
รายวิชาชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว30245   

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
 

นางสาวบุษยา  อ่อนทรัพย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา   จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาชีววิทยา 5 (ว30245)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

ระบบประสาทของ
สัตว ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=4
B-P8cMj5jM   

 
 

 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทำแบบทดสอบ 

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

โครงสร้างและการ
ทำงานของเซลล์
ประสาท 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=2
UmajCuziag  
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

โครงสร้างและการ
ทำงานของเซลล์
ประสาท 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=2
UmajCuziag  
 

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

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

ศูนย์ควบคุมระบบ
ประสาท 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=E
lVZHDJsjX4 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค.64 

การทำงานของระบบ
ประสาท 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=T
TvhMAuE3kM&feature=emb_title 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

อวัยวะรับความรู้สึก Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=S
bnrIkmfmNo  

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

การเคลื่อนที่ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการ
เคลื่อนที่ของสัตว์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=8
AGRxTm-O1Q  

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

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

การเคลื่อนที่ของ
มนุษย ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=0FKJaZB8E5I 

- 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

20  

https://www.youtube.com/watch?v=TTvhMAuE3kM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=TTvhMAuE3kM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0FKJaZB8E5I
https://www.youtube.com/watch?v=0FKJaZB8E5I


สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

https://www.youtube.com/watc
h?v=k9E39Czu2o8 
https://www.youtube.com/watc
h?v=aiV0B_PRvbAการยึดหดของ
กล้ามเน้ือ 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XwTGLWpYeq4 

4. ทำใบงาน 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

ต่อมไร้ท่อ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=vfbCd8ijuOE 
 

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

2  

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

ฮอร์โมนจากต่อมไรท้่อ
และอวัยวะทีส่ำคัญ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/  

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

3  

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

ฮอร์โมนจากต่อมไรท้่อ
และอวัยวะทีส่ำคัญ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/  

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 

Goolgle 
classroom 

6/2   

3  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

ฮอร์โมนจากต่อมไรท้่อ
และอวัยวะทีส่ำคัญ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/  

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Goolgle 
classroom 

6/2   

2  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย.64 

ระบบสืบพันธุ์และการ
เจริญเติบโต 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=-
GaG3kQxUm4  เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Goolgle 
classroom 

6/2   

2  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

การสืบพันธุ์ของมนุษย์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=
mcP9fkXkL80 เรื่องการตกไข่ 
https://www.youtube.com/watch?v=_
5OvgQW6FG4  เรื่อง การปฏิสนธิ 

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Goolgle 
classroom 

6/2   

3  

https://www.youtube.com/watch?v=k9E39Czu2o8
https://www.youtube.com/watch?v=k9E39Czu2o8
https://www.youtube.com/watch?v=aiV0B_PRvbAการยึดหดของกล้ามเนื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=aiV0B_PRvbAการยึดหดของกล้ามเนื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=aiV0B_PRvbAการยึดหดของกล้ามเนื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=XwTGLWpYeq4
https://www.youtube.com/watch?v=XwTGLWpYeq4
https://www.youtube.com/watch?v=vfbCd8ijuOE
https://www.youtube.com/watch?v=vfbCd8ijuOE
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m6-bio-book5/bio-m6b5-017/
https://www.youtube.com/watch?v=-GaG3kQxUm4%20%20เรื่อง
https://www.youtube.com/watch?v=-GaG3kQxUm4%20%20เรื่อง
https://www.youtube.com/watch?v=mcP9fkXkL80
https://www.youtube.com/watch?v=mcP9fkXkL80
https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4%20%20เรื่อง
https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4%20%20เรื่อง


สัปดาห์
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางในการส่ง
แบบฝึกหัด/ใบ
งาน/ช้ินงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช้ินงาน) 

online onair ondemand onhand 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การเจริญเติบโตของ
สัตว ์

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=o
YVeQvwEsJQ&feature=emb_title 
 

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Goolgle 
classroom 

6/2   

2  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

พฤติกรรมของสัตว ์ Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=o
YVeQvwEsJQ&feature=emb_title 
 

 1. เข้าเรียน 
2. ทำกิจกรรมในคาบ 
3. ตอบคำถาม 
4. ทำใบงาน 

Goolgle 
classroom 

6/2   

3  

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

การสื่อสารระหว่าง
สัตว ์

Google meet 
Skp online 

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

Goolgle 
classroom 

6/2   

5  

18 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค.64 

 
สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 

 
 

20 

 

19 4 – 6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2564 

รวม 100  
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