
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 1 รหัสวิชา ว31181 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4/11 
 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 
 

 



แผนการจดัการเรยีนรู้ระยะยาวรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน1 รหัสวิชา ว31181 
ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 4/11 

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 1 การล าเลียง
สารเข้าและออกจาก
เซลล์ 
 
เซลล์และโครงสร้าง
ของเซลล์ 

 

online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=C
R1oCjd9nDM  ของ สสวท. ร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

20 

3 23 – 27 
พ.ค. 65 

เซลล์และโครงสร้าง
ของเซลล์ 

 

online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=C
R1oCjd9nDM  ของ สสวท. ร่วมกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

4 30 พ.ค. 
65 
- 

3 มิ.ย. 
65 

โครงสร้างและ
คุณสมบัติเย่ือหุ้ม
เซลล์ 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
002/ เรื่อง การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

5 6 – 10  
มิ.ย. 65 

การแพร่แบบธรรมดา 
การออสโมซิส การ
แพร่แบบฟาซิลิเทต 
แอกทีฟทรานสปอร์ต 
การล าเลียงสารโดย
การสร้างเวสซิเคิล 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
3.แบบทดสอบ  
google from 

 
 
 
 
 
 
 



002/ เรื่อง การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ 

 
 
 

15 
6 13 – 17 

มิ.ย. 65 
บทที่ 2 การรักษา
ดุลยภาพของ
ร่างกายมนุษย์ 
โครงสร้างของไตและ
การท างานของไต
มนุษย์ 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
003/ เรื่อง โครงสร้างของไตและการท างาน
ของไตมนุษย ์

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

7 20 – 24 
มิ.ย. 65 

การรักษาดุลยภาพ
ของน้ าและสารใน
ร่างกายโดยการ
ท างานของไต 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
003/ เรื่อง โครงสร้างของไตและการท างาน
ของไตมนุษย ์
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
003/ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ าและ
สารในร่างกายโดยการท างานของไต 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

8 27 มิ.ย. 
65 
- 

1 ก.ค. 
65 

การรักษาดุลยภาพ
ของกรด-เบสของ
เลือดโดยการท างาน
ของไตและปอด 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
003/ เร่ือง การรักษาดุลยภาพของกรด-
เบสของเลอืดโดยการท างานของไตและ
ปอด 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

9 4 – 8 
ก.ค. 65 

โรคเกี่ยวกับไตและ
ทางเดินปัสสาวะ 
 
การดูแลรักษาตนเอง 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
google from 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง


 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
003/ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของกรด-เบส
ของเลือดโดยการท างานของไตและปอด 

10 11 – 15 
ก.ค. 65 

ทบทวนสรุปเนื้อหา
ก่อนสอบกลางภาค 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

  

11 18 – 22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 
 

20 

12 25 – 29 
ก.ค. 65 

การรักษาดุลยภาพ
ของอุณหภูมิภายใน
ร่างกาย และ 
ภูมิคุ้มกัน 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
005/ เรื่อง ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
006/ เรื่อง ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

13 1 – 5 
ส.ค. 65 

ภูมิคุ้มกันแบบ
จ าเพาะ/ไม่จ าเพาะ 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
005/ เรื่อง ภูมิคุ้มกันแบบจ าเพาะ 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
006/ เรื่อง ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

14 8 - 12 
ส.ค. 65 

การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ร่างกาย 
 
ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/ 
แบบทดสอบ 
google from 

 
 
 
 
 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-003/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-005/%20เรื่อง


https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
007/ เรื่อง ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

 

 
 
 
 
 

15 15 15 - 19 
ส.ค. 65 

บทที่ 3 การ
ด ารงชีวิตของพืช 
 
สารอินทรย์ในพืช 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
008/ เรื่อง สารอินทรีย์ในพืช 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด  

16 22 - 26 
ส.ค. 65 

ประโยชน์จากสาร
อินทรย์ในพืช 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

 

17 29 ส.ค. 
65 
- 

2 ก.ย. 65 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
009/ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ภายนอก 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 

18 5 - 9 
ก.ย. 65 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
010/ เรื่อง ปัจจัยบางประการท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ตอนท่ี 2 ปัจจัยภายใน 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด 
 

 

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-007/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-007/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-007/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-008/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-008/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-008/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-009/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-009/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-009/%20เรื่อง
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-010/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-010/


19 12 – 16 
ก.ย. 65 

ฮอร์โมนพืช 
สารสังเคราะห์ท่ีมี
สมบัติคล้ายฮอร์โมน
พืช 
การตอบสนองของ
พืชต่อส่ิงเร้า 
 
ทบทวนก่อนปลาย
ภาค 

 online (Google meet SKP online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand  
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
011/  เรื่อง ฮอร์โมนพืช 
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-
basic/biological-science/sci-m4b1-
012/ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้า 

 

1.ใบงาน 
2.แบบฝึกหัด/
แบบทดสอบ 
google from 

20 19 – 23 
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาค 
 

30 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ  

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30  

https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-011/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-012/
https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-sci-basic/biological-science/sci-m4b1-012/

