
 
 
 

โครงการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  รหัสวชิา ว30243 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
 

 
แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

1 การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 

วัฏจักรชีวิตแบบสลับ
ของพืชดอก 
 

1.อธิบายวัฏจักร
ชีวิตแบบสลับของ
พืช 

บรรยาย 
อภิปราย 
application 
 

แบบฝึกหัด
เรื่องวัฏจักรชีวิต
แบบสลับของพืช
ดอก 
 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
2.สอบปากเปล่า 
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2 การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 

การสืบพันธุ์แบบอาศัย
เพศของพืชดอก 
 

2.อธิบายและ
เปรียบเทียบ
กระบวนการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ของ
พืชดอกและอธิบาย
การปฏิสนธิของพืช
ดอก 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
application 
 

1.Mind Map  
2.แบบฝึกหัดเรื่อง 
การสืบพันธุ์ของ
พืชผ่าน 
google form  

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน 
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
3.Mind Map 
3.สอบปากเปล่า 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

3 การสืบพันธุ์ของพืช
ดอก 

โครงสร้างของดอก
และชนิดของผล 
การใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างต่างๆของผล
และเมล็ด 

3.อธิบายการเกิด
เมล็ดและการ
เกิดผลของพืชดอก 
โครงสร้างของเมล็ด
และผล และ
ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์จาก
โครงสร้างต่างๆของ
เมล็ดและผล 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
(onsiite) 
การใช้ค าถาม 
การสะท้อนคิด 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง 
โครงสร้างของ
ดอกและชนิดของ
ผล ผ่าน google 
form 
 
 

1.สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนขณะท า
กิจกรรม 
2.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
3.Mind Map 
4.รายงานการ
สะท้อนคิด 
5.ทดสอบ 
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4 โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืช

ดอก 

เนื้อเยื่อพืช 4.อธิบายเกี่ยวกับ
ชนิดและลักษณะ
ของเนื้อเยื่อพืชและ
เขียนแผนผังเพ่ือ
สรุปชนิดของ
เนื้อเยื่อพืช 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
(onsite) 
การใช้ค าถาม 

1.Mind Map 
เนื้อเยือ่พืช 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
เนื้อเยือพืช ผ่าน 
google form 

 

1.สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนขณะท า
กิจกรรม 
2.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
3.Mind Map 
4.ทดสอบ 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

5 โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืช

ดอก 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของราก 

5.สังเกต อธิบาย
และเปรียบเทียบ
โครงสร้างภายใน
ของรากพืชใบเลี้ยง
เดี่ยว และรากพืช
ใบเลี้ยงคู่จากการ
ตัดตามขวาง 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
(onsite) 
เกมword wall 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
โครงสร้างราก 
ผ่าน google 
form 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน 
2.Mind Map 
3.ทดสอบ 
4.สอบปากเปล่า 
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6 โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืช

ดอก 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของล าต้น 

6.สังเกต อธิบาย
และเปรียบเทียบ
โครงสร้างภายใน
ของล าต้นพืช ของ
ล าต้นพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวและล าต้นพืช
ใบเลี้ยงคู่จากการ
ตัดตามขวาง 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
(onsite) 
เกมword wall 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของ
ล าต้น ผ่าน 
google form 

 

1.สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนขณะท า
กิจกรรม 
2.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
3.Mind Map 
4.ทดสอบ 
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7 โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของพืช

ดอก 

โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของใบ 

7.สังเกตและ
อธิบายโครงสร้าง
ภายในของใบพืช
จากการตัดตาม
ขวาง 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
(onsite) 
เกม Kahoot 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
โครงสร้างและการ
เจริญเติบโตของ
ล าต้น 
 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
2.Mind Map 
3.ทดสอบ 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

8 การล าเลียงของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊ส
และการคายน้ า 

8.สืบค้นข้อมูล 
สังเกต และอธิบาย
การแลกเปลี่ยน
แก๊สและการคาย
น้ าของพืช 

บรรยาย 
อภิปราย 
เกม Kahoot 
 

1.แบบฝึกหัด 
เรื่องการ
แลกเปลี่ยนแก๊ส
และการคายน้ า 
 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน 
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
2.ทดสอบ 
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9 การล าเลียงของพืช การล าเลียงน้ าและ
ธาตุอาหาร 

9.สืบค้นข้อมูล และ
อธิบายกลไกการ
ล าเลียงน้ าและธาตุ
อาหารของพืชที่
ส าคัญที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
10.สืบค้นข้อมูล 
อธิบายความส าคัญ
ของธาตุอาหารที่
และยกตัวอย่างธาตุ
อาหารที่ส าคัญที่มี
ผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
11.อธิบายกลไก
การล าเลียงอาหาร
ในพืช 

บรรยาย 
อภิปราย 
ทดลอง 
เกม Kahoot 
 

1.ปลูกผักไฮโดร
พอนิก 
2.แบบฝึกหัด 
เรื่องการล าเลียง
น้ าและธาตุอาหาร 

 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
2.รายงานการปลูก
ผักแบบไฮโดรพอนิก 
3.ทดสอบ 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

10 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสังเคราะห์ด้วย
แสง 
กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช C3 C4 CAM 
โฟโตเรสไพเรชัน 

12.สืบค้นข้อมูล
และสรุปการศึกษา
ที่ได้จากการทดลอง
ของ
นักวิทยาศาสตร์ใน
อดีตเกี่ยวกับ
กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง 
13.อธิบายขั้นตอน
ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช C3 
14.เปรียบกลไกการ
ตรึง
คาร์บอนไดออกไซด์
ในพืช C3 พืช C4 
และพืช CAM 

บรรยาย 
อภิปราย 
การใช้ค าถาม 
application 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัด 
เรื่องกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช C3 
C4 CAM 
โฟโตเรสไพเรชัน 

 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
2.Mind Map 
3.ทดสอบ 
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11 การสังเคราะห์ด้วย
แสง 

การเพ่ิมความเข้มข้น
ของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ 

15.สืบค้นข้อมูล 
อภิปรายและสรุป
ปัจจัยความเข้มของ
แสง ความเข้มข้น

บรรยาย 
อภิปราย  
การใช้ค าถาม 

แบบฝึกหัดเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสังเคราะห์
ด้วยแสง 

1.สังเกตการตอบ
ค าถามขณะเรียน
หรือการแชทผ่าน
googlemeet 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

ปัจจัยบางประการที่มี
ผลต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสง 

ของ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
และอุณหภูมิที่มีผล
ต่อการสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช 
 

เกม word 
wall 

2.ทดสอบ 
 

12 การควบคุมการ
เจริญเติบโตและการ
ตอบสนองของพืช 

ฮอร์โมนพืช 16.สืบค้นข้อมูล 
อธิบายบทบาทและ
หน้าที่ของออกซิน 
ไซโคไคนิน จิบเบอ
เรลลิน เอทีลีน และ
กรดแอบไซซิกและ
อภิปรายเกี่ยวกับ
การน าไปใช้
ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

บรรยาย 
อภิปราย  

การใช้ค าถาม 
เกม kahoot 

1.Mind Map 
2.แบบฝึกหัดเรื่อง
ฮอร์โมนพืชผ่าน 
ggogleform 

1.Mind Map 
2.ทดสอบ 
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13 การควบคุมการ
เจริญเติบโตและการ
ตอบสนองของพืช 

ปัจจัยที่มีผลต่อการ
งอกของเมล็ด 
การตอบสนองของพืช
ในลักษณะการ
เคลื่อนที่ 

17.ทดลอง และ
อธิบายเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆที่มีผล
ต่อการงอกของ
เมล็ด สภาพพักตัว
ของเมล็ด และบอก

บรรยาย 
ทดลอง 

เพาะเมล็ด
ทานตะวัน 

รายงานผลการเพาะ
เมล็ดทานตะวัน 
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แผนการสอนที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เรื่อง/สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
/ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีการสอน 

 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 

การวัดผล/
ประเมินผล 

เวลาเรียน 
(ช.ม.) 

การตอบสนองต่อ
ภาวะเครียด 

แนวทางในการแก้
สภาพพักตัวของ
เมล็ด 
18.สืบค้นข้อมูล 
ทดลอง และ
อภิปรายเกี่ยวกับสิ่ง
เร้าภายนอกที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโต
ของพืช 

 
 
ลงชื่อ......................................................................ครูผู้สอน    ลงชื่อ......................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
                 (นางสาวจิระ  ดีช่วย)                                                                       (นางวรรณวิสา  สมบตัรวงศ์) 
 
ลงชื่อ......................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ลงชื่อ......................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน   
                (นางแสงอรุณ  สง่าชาติ)                                                                (นายธนะกุล  ช้อนแก้ว)  


