
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวชิา ว30243 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5/2 
 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 
 
 

นางสาวภัทรสุดา หาดขุนทด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 

 



แผนการจดัการเรยีนรู้ระยะยาวรายวิชาชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 
ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 5/2 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2565 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 9 – 13 
พ.ค. 65 

บรูณาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

onsite  
  

1.การเข้าร่วม
กิจกรรมเรียน 
2.ช้ินงาน 

- 

2 17 – 20 
พ.ค. 65 

บทที่ 8 การสืบพันธ์
ของพืชดอก 
 
โครงสร้างของดอก 

 

online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-001/ 

1. ใบงาน 
2. แบบฝึกหัด 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ของพืชดอก 

online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
วงชีวิตแบบสลับของพืชดอก 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-002/ 
การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-003/ 
การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก ตอนท่ี 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-004/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

4 30 พ.ค. 
65 
- 

3 มิ.ย. 
65 

การถ่ายละอองเรณู
และการปฏิสนธิซ้อน 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=bUjVHUf4d1I 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-002/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-002/
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-m5b3-003/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-004/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-004/
https://www.youtube.com/watch?v=bUjVHUf4d1I
https://www.youtube.com/watch?v=bUjVHUf4d1I


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

การเกิดผลและ 
การเกิดเมล็ด 
 
การงอกของเมล็ด         

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
ผลและเมล็ด 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-005/ 
epigeal germination 
https://www.youtube.com/watch?v=W
thhpJDxAgk&t=6s 
hypogeal germination 
https://www.youtube.com/watch?v=_
2tgcvvHOHI 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัดท้ายบท 
3.แบบทดสอบ  
google from 

6 13 – 17 
มิ.ย. 65 

บทที่ 9 โครงสร้าง
และการเจริญเติบโต
ของพืชดอก 
 
เนื้อเยื่อเจริญ 
 
เนื้อเยื่อถาวร 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
เนื้อเยื่อพืชตอน 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-006/ 
เนื้อเยื่อพืชตอน 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-007/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

10 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของราก 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ตอน 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-008/ 
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของราก ตอน 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-009/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-005/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-005/
https://www.youtube.com/watch?v=WthhpJDxAgk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=WthhpJDxAgk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_2tgcvvHOHI
https://www.youtube.com/watch?v=_2tgcvvHOHI
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-m5b3-006/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-007/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-007/
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-m5b3-008/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-009/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-009/


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

8 27 มิ.ย. 
65 
- 

1 ก.ค. 
65 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของล า
ต้น 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของล าต้น ตอน 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-010/ 
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของล าต้น ตอน 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-011/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของใบ
  

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-012/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

ทบทวนสรุปเนื้อหา
ก่อนสอบกลางภาค 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แบบทดสอบ 
google from 

- 

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

บทที่ 10 การ
ล าเลียงของพืช 
การล าเลียงน้ าของพืช 
 
การแลกเปล่ียนแก๊ส
และการคายน้ า 
 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
การล าเลียงน้ าของพืช 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-013/ 
การแลกเปล่ียนแก๊สและการคายน้ า 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-014/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

10 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-011/
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-m5b3-013/


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

การล าเลียงธาตุ
อาหารของพืช 
 
การล าเลียงอาหาร
ของพืช 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
การล าเลียงธาตุอาหารของพืช 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-015/ 
การล าเลียงอาหารของพืช 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-016/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แบบทดสอบ 
google from 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

บทที่ 11 การ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
การค้นคว้าท่ี
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
 
โครงสร้าง 
คลอโรพลาสต์ 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
การสังเคราห์ด้วยแสงตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-017/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 15 - 19 
ส.ค. 65 

ปฏิกิริยาแสง  
 
 
 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
การสังเคราห์ด้วยแสงตอนท่ี 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-018/ 
ส่ือการเรียนรู้ปฏิกิริยาแสง 
https://youtu.be/Y9pxXWJIECw 
https://youtu.be/EjU1cOU9bko 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด  

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

การตรึงแก๊สคาร์บอน  
ไดออกไซด์ของพืช 
 
โฟโตเรสไพเรชัน  

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

https://youtu.be/Y9pxXWJIECw


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

การตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช 
https://youtu.be/aEzm_lpBQfE 
โฟโตเรสไพเรชัน  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/ 

17 29 ส.ค. 
65 
- 

2 ก.ย. 
65 

โครงสร้างของใบพืช 
C3 และใบพืช C4  
 
วัฏจักรคาร์บอนของ
พืช C4   และ CAM 
 
ปัจจัยบางประการท่ีมี
ผลต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสง 
 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
กลไกการเพิ่มความเข้มข้น 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/ 
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการสงัเคราะห์ด้วยแสง 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-020/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แบบทดสอบ 
google from 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

บทที่ 12  
การควบคุมการ
เจริญเตบิโตและ 
การตอบสนอง 
ของของพืช 
สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช  
(ฮอร์โมนพืช)        

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
ฮอร์โมนพืช ตอนท่ี 1 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-021/ 
ฮอร์โมนพืช ตอนท่ี 2 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-022/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

10 

19 12 – 16 
ก.ย. 65 

การตอบสนองของ
พืชต่อส่ิงแวดล้อม          

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-
biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-024/ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัดท้ายบท
3. แบบทดสอบ 
google from 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

30 

https://youtu.be/aEzm_lpBQfE
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-biology/m5-bio-book3/bio-m5b3-019/
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-m5b3-021/


 


