
 
แผนการสอน (Course  Syllabus) 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      วิทยาศาสตร์ 4              รหัสวชิา            ว22102            ระดับช้ัน      ม.2 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้        วิทยาศาสตร์             ผู้สอน           นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด  
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
    ศึกษาวเิคราะห์  สรุปสาระส าคญัและอธิบายเก่ียวกบัสมบติัของธาตุและสารประกอบการแยกสาร   

การเปล่ียนแปลงสมบติั  มวล  พลงังาน  ปฏิกริยาเคมี  การเกิดปฏิกริยาเคมี  แรงลพัธ์ของแรงหลายแรงใน

ระนาบเดียวกนัท่ีกระท าต่อวตัถุ  แสงและการหกัเหของแสง  การมองเห็นสี  การดูดกลืนและการมองเห็นสี

ของวตัถุ  การก าเนิดดิน  ลกัษณะของดิน  หินประเภทต่าง ๆ แหล่งน ้าบนดินและใตดิ้น  ปิโตรเลียม  การผุ

พงัพดัพาของเปลือกโลก  โครงสร้างของโลก   

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การส ารวจตรวจสอบ  การทดลอง               

การสืบคน้ขอ้มูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้                    

มีความสามารถในการตดัสินใจ  เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  มีจิตวทิยาศาสตร์  

จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 

4. ตัวช้ีวดั 
 

             1. ส ารวจและอธิบายองคป์ระกอบ สมบติัของธาตุและสารประกอบ 

             2. สืบคน้ขอ้มูลและเปรียบเทียบสมบติัของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุก่ึงโลหะและธาตุกมัมนัตรังสี 

และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์        

             3. ทดลองและอธิบายการหลกัการแยกสารดว้ยวธีิการกรอง  การตกผลึก  การสกดั  การกลัน่  และ

โครมาโทกราฟี และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 



               4. ทดลองและอธิบายการเปล่ียนแปลงสมบติั มวล และพลงังานเม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้ง

อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

               5 .ทดลอง อธิบายและเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ  และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์    

               6. สืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม      

               7. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั วธีิป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายท่ี

เกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี        

               8. ทดลองและอธิบายการหาแรงลพัธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกนัท่ีกระท าต่อวตัถุ    

               9. อธิบายแรงลพัธ์ท่ีกระท าต่อวตัถุท่ีหยดุน่ิงหรือวตัถุเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั    

             10. ทดลองและอธิบายการสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์   

             11. อธิบายผลของความสวา่งท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ 

             12. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี  การมองเห็นสีของวตัถุ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

             13. ส ารวจ ทดลองและอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ตดัดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดิน   

             14. ส ารวจ วิเคราะห์และอธิบายการใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน 

             15. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด  และลกัษณะองคป์ระกอบของหิน  

             16. ทดสอบ และสังเกตองคป์ระกอบและสมบติัของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหิน และน าความรู้    

ไปใชป้ระโยชน์ 

             17. ตรวจสอบและอธิบาย ลกัษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใชป้ระโยชน์   

             18. สืบคน้และอธิบายกระบวนการเกิด  ลกัษณะและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน ้ามนั  และ

การน าไปใชป้ระโยชน์    

             19. ส ารวจและอธิบายลกัษณะแหล่งน ้าธรรมชาติ   การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์หล่งน ้าใน

ทอ้งถ่ิน 

             20. ทดลองเลียนแบบ และอธิบาย การเกิดแหล่งน ้าบนดิน   แหล่งน ้าใตดิ้น 

             21. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผพุงัอยูก่บัท่ี   การกร่อน การพดัพา การทบัถม  การ

ตกผลึกและผลของ กระบวนการดงักล่าว    

            22. สืบคน้ สร้างแบบจ าลองและ อธิบายโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก      

            23. ตั้งค  าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีส าคญัในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้ เร่ือง

ท่ีสนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้

            24. สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วธีิ 



               25. เลือกเทคนิควธีิการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและ

ปลอดภยั โดยใชว้สัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

               26. รวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

               27. วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษพ์ยานกบัขอ้สรุป ทั้งท่ีสนบัสนุน หรือ

ขดัแยง้  กบัสมมติฐาน และความผดิปกติของขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

              28. สร้างแบบจ าลอง หรือรูปแบบ  ท่ีอธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 

              29. สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น

สถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน หรือช้ินงาน   ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

             30. บนัทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ คน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆให้

ไดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีคน้พบเม่ือมีขอ้มูล และประจกัษพ์ยานใหม่

เพิ่มข้ึนหรือโตแ้ยง้จากเดิม 

             31. จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของ

โครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. โครงสร้างรายวชิา 
     

ล าดบั

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 

คะแนน 

(100) 

1 สารและการ

เปล่ียนแปลง 

ของสาร 

ว 3.1  ม 2/1  ม.2/2 

ว 3.2  ม.2/1 ม.2/2 

ม.2/3  ม.2/4 

- การกรอง  การตกผลึก  การสกดั  การกลัน่
และโครมาโทกราฟี  เป็นวธีิการแยกสารท่ีมี
หลกัการแตกต่างกนั และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
- เม่ือสารเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลงังานเขา้มา
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจเป็นการดูดพลงังานความร้อน หรือ         
คายพลงังานความร้อน  
- อุณหภูมิ ความเขม้ขน้ ธรรมชาติของสารและ
ตวัเร่งปฏิกิริยา   มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี      
ของสาร 
-สมการเคมีใชเ้ขียนแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ของสารซ่ึงมีทั้ง สารตั้งตน้ และสารผลิตภณัฑ ์
- ปฏิกิริยาระหวา่งโลหะกบัออกซิเจน โลหะกบั
น ้ า  โลหะกบักรด กรดกบัเบส และกรดกบั
คาร์บอเนต เป็นปฏิกิริยาเคมีท่ีพบทัว่ไป 
- การเลือกใชว้สัดุและสารรอบตวัใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั
โดยค านึงถึงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน 
- สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี มีทั้งประโยชน์และ
โทษต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  
- การใชส้ารเคมีตอ้งมีความระมดัระวงั ป้องกนั 
ไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยใชใ้ห้
ถูกตอ้ง ปลอดภยัและคุม้ค่า 
 - ผูใ้ชส้ารเคมีควรรู้จกัสญัลกัษณ์เตือน 
ภยับนฉลาก และรู้วธีิการแกไ้ข และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี 
 
 

 25 



ล าดบั

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 

คะแนน 

(100) 

2 แรงและการ

เคล่ือนท่ี 

ว 4.1  ม.2/1  ม.2/2  -  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์  เม่ือมีแรงหลายแรง
ในระนาบเดียวกนักระท าต่อวตัถุเดียวกนั 
สามารถ  หาแรงลพัธ์ไดโ้ดยใชห้ลกัการรวม 
เวกเตอร์   
- เม่ือแรงลพัธ์มีค่าเป็นศูนยก์ระท าต่อวตัถุท่ี 

หยดุน่ิง วตัถุนั้นก็จะหยดุน่ิงตลอดไป แต่ถา้วตัถุ

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงตวั ก็จะเคล่ือนท่ีดว้ย

ความเร็วคงตวัตลอดไป 

12 20 

3 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)   
4 แสงและการ

มองเห็น 

ว 5.1   ม.2/1 ม.2/2 

ม.2/3 

-  เม่ือแสงตกกระทบผิววตัถุหรือตวักลางอีก  
ตวักลางหน่ึง แสงจะเปล่ียนทิศทางการ  เคล่ือนท่ี 
โดยการสะทอ้นของแสง หรือการหกัเหของแสง 
- การน าความรู้เก่ียวกบัการสะทอ้นของแสง และ
การหกัเหของแสงไปใชอ้ธิบายแวน่ตา ทศัน
อุปกรณ์  กระจก   เสน้ใยน าแสง 
- นยัน์ตาของคนเราเป็นอวยัวะ       ใชม้องดูส่ิง
ต่างๆ  นยัน์ตามีองคป์ระกอบส าคญัหลายอยา่ง 
- ความสวา่งมีผลต่อนยัน์ตามนุษยจึ์งมีการน า
ความรู้เก่ียวกบัความสวา่งมาช่วยในการจดัความ
สวา่งใหเ้หมาะสมกบัการท างานออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบวา่ความสวา่ง มีผลต่อส่ิงมีชีวติอ่ืน 
- เม่ือแสงตกกระทบวตัถุ วตัถุจะดูดกลืนแสงสี
บางสีไว ้และสะทอ้นแสงสีท่ีเหลือออกมาท าให้
เรามองเห็นวตัถุเป็นสีต่าง ๆ 
- การน าความรู้เก่ียวกบัการ 
ดูดกลืนแสงสีการมองเห็นสีของวตัถุไปใช ้ 
ประโยชน์ในการถ่ายรูปและในการแสดง 
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ล าดบั

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 

คะแนน 

(100) 

5 การ

เปล่ียนแปลง

ของเปลือก

โลก 

ว 6.1   ม. 2/1 ม.2/2 

ม.2/3  ม. 2/4 ม.2/5 

ม.2/6   ม. 2/7 ม.2/8 

ม.2/9 ม. 2/10 

 

- ดินมีลกัษณะและสมบติัแตกต่างกนัตามวตัถุตน้
ก าเนิดดิน ลกัษณะภูมิอากาศ  ลกัษณะภูมิประเทศ 
พืชพรรณ ส่ิงมีชีวติ และระยะเวลาในการเกิดดิน 
และตรวจสอบสมบติับางประการของดิน 
- ชั้นหนา้ตดัดินแต่ละชั้นและแตล่ะพ้ืนท่ีมี
ลกัษณะสมบติั และองคป์ระกอบแตกต่างกนั 
- ดินในแต่ละทอ้งถ่ินมีลกัษณะและสมบติัต่างกนั
ตามสภาพของดิน   จึงน าไปใชป้ระโยชน์ต่างกนั 
- การปรับปรุงคุณภาพดินข้ึนอยูก่บัสภาพของดิน
เพ่ือท าใหดิ้นมีความเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน ์
- กระบวนการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยาทั้งบนและ
ใตพ้ื้นผิวโลก ท าใหเ้กิดหินท่ีมีลกัษณะ
องคป์ระกอบแตกต่างกนัทั้งทางดา้นกายภาพ และ
ทางเคมี 
- หินแบ่งเป็น หินอคันี หินแปรและหินตะกอน
หินแต่ละประเภทมีความสมัพนัธ์กนั และ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นทางอุตสาหกรรม  การ
ก่อสร้างและอ่ืน ๆ 
- เม่ือสภาวะแวดลอ้มธรรมชาติท่ีอยูภ่ายใต้
อุณหภูมิและความดนัท่ีเหมาะสม ธาตุและ
สารประกอบจะตกผลึกเป็นแร่ท่ีมีลกัษณะและ
สมบติัต่างกนั ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิตรวจสอบสมบติัแต่ละ
อยา่งแตกต่างกนัไป 
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ล าดบั

ที ่

ช่ือหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 

คะแนน 

(100) 

6 ทกัษะทาง

วทิยาศาสตร์ 

ว 8.1  ม.2/1 

  ม.2/2  ม.2/3 

  ม.2/4  ม.2/5 

  ม.2/6 ม.2/7 

  ม.2/8  ม.2/9 

- - 10 

7 สรุปทบทวนภาพรวม  

(สอบปลายภาค) 

   

รวมทั้งส้ิน 60 100 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1. สารและการเปล่ียนแปลง การทดลอง/แบบฝึกหดั 10 
2. แรงและการเคล่ือนท่ี การทดลอง/แบบฝึกหดั 10 
3. แสงและการมองเห็น น าเสนองาน/ตอบค าถามในชั้นเรียน 10 
สอบกลางภาค 20 
4.การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ตอบค าถาม/แบบฝึกหดั 20 
6.ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ น าเสนองาน 10 
สอบปลายภาค 20 
รวม 100 

 

7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ งานทีม่อบหมาย คะแนนเต็ม วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 1 สารและการเปล่ียนแปลง ท่องตารางธาตุ 20 ตวั 10 หลงัเรียนจบหน่วยท่ี 1 
2 4 การเปล่ียนแปลงของ

เปลือกโลก 
สรุปขอ้มูลมาตราวดั
แผน่ดินไหว 

10 หลงัเรียนจบหน่วยท่ี 3 

 
 



8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนงัสือเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ เล่ม 4 สสวท. 
2 หนงัสือคู่มือครูรายวชิาวทิยาศาสตร์ เล่ม 4 สสวท. 
3 ชุดการทดลอง เร่ืองแผน่ดินไหว สสวท. 
4 วซีีดี เร่ือง การเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก discovery 
5 วซีีดี เร่ืองแผน่ดินไหว discovery 
6 แผน่ CAI เร่ืองแสงและการมองเห็น ดร.ศศิประภา เทพวมิลเพชรกุล 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 

1 ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา http://www.ceted.org/ceteden/index.php 
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล http://www.rmutphysics.com/ 
3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียน

ดอนพุดวทิยา 
http://www.donphutwitthaya.ac.th 

 
10. การจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 

1 คาบท่ี 1-3 สารและการเปล่ียนแปลง 3  
2 คาบท่ี 4-6 ปฏิกิริยาเคมี 3  
3 คาบท่ี 7-9 ธาตุ 3  
4 คาบท่ี 10-12 สารประกอบ 3  
5 คาบท่ี 13-15 โลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ 3  
6 คาบท่ี 16-18 สมการเคมี 3  
7 คาบท่ี 19-21 สารเคมีในชีวิตประจ าวนั 3  
8 คาบท่ี 22-24 แรง 3  
9 คาบท่ี 25-27 เวกเตอร์ 3  

10 คาบท่ี 28-30 อุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงในชีวิตประจ าวนั 3  
  สอบกลางภาค 

11 คาบท่ี 31-33 แสง 3  
12 คาบท่ี 34-36 นยัน์ตาและการมองเห็น 3  



สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 
13 คาบท่ี 37-39 ดิน 3  
14 คาบท่ี 40-42 หิน 3  
15 คาบท่ี 43-45 แร่ 3  
16 คาบท่ี 46-48 ปิโตรเลียม 3  
17 คาบท่ี 49-51 แผน่ดินไหว 3  
18 คาบท่ี 52-54 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 3  
19 คาบท่ี 55-57 คิดกิจกรรมป้องกนัผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก (โครงงานหรือ
นวตักรรมโดยใชห้ลกัการ STEM) 

3  

20 คาบท่ี 58-60 สรุปทบทวนและน าเสนอผลงาน 3  
  สอบปลายภาค 

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
                                                            (นางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด) 
                                                   ต  าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการสอน (Course  Syllabus) 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ชีววิทยา1               รหัสวชิา            ว32241            ระดับช้ัน      ม.4 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้        วิทยาศาสตร์             ผู้สอน           นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด  
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 

    สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์สาเหตุ   เปรียบเทียบ   ฝึกกิจกรรม  อภิปรายผล  อธิบาย สรุป  วางแผน  

ปฏิบติัการ   น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  โครงสร้างทางเคมี  คุณค่าและแหล่งของสารอาหารทุกประเภท   

ท าปฏิบติัการเก่ียวกบัคุณค่าของสารอาหาร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาหารหลกัของคนในทอ้งถ่ินกบัสุขภาพ

และการเจริญเติบโต  โครงสร้างและการรักษาสุขภาพของฟัน คุณสมบติัของน ้ายอ่ย การยอ่ยอาหาร สภาวะ

ท่ีมีผลต่อระบบการยอ่ยอาหาร โรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินอาหาร 

 โครงสร้างและทิศทางการไหลเวยีนเลือดและระบบน ้าเหลืองในร่างกาย หลกัการใหแ้ละรับเลือด 
การสร้างและการท างานพื้นฐาน และความบกพร่องของระบบภูมิคุม้กนัโรคและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบั
ภูมิคุม้กนั 
 โครงสร้างกลไกการก าจดัของเสียจากกระบวนการเมทาโบลิซึม  การรักษาสมดุลยภาพของน ้าและ
แร่ธาตุของส่ิงมีชีวติ     สภาวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของระบบก าจดัของเสียท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิต และ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีก่ียวกบัไตเทียม 
 โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ    การสืบคน้
ขอ้มูล  และการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด   ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตดัสินใจ   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมี
จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
 
 



4. ผลการเรียนรู้ 
1. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุ สรุป อธิบายแหล่งของสารอาหารประเภทต่าง ๆ และหนา้ท่ีของสารอาหาร 

แต่ละประเภท  ผลท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารและไดรั้บสารอาหารมากเกินไป 
2. น าความรู้จากการเรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนัในการเลือกรับประทานอาหารท่ีไม่เป็นอนัตรายและ 

มีคุณค่าทางโภชนาการ 
3. สืบคน้ขอ้มูล อธิบาย ระบุส่วนประกอบและหนา้ท่ีของทางเดินอาหารแต่ละส่วนในร่างกายคน 

กระบวนการยอ่ยทางเคมีในทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ ของคน 
4. สืบคน้ขอ้มูลเปรียบเทียบ  อธิบาย แบบแผนของทางเดินอาหารในสัตวบ์างชนิด   กระบวนการการ 

ยอ่ยอาหารของจุลินทรียบ์างชนิด 
5. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุเปรียบเทียบ  ระบบล าเลียงของส่ิงมีชีวติ   หวัใจของสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยน ้านม 

เส้นเลือดต่าง ๆ ท่ีน าเลือดเขา้และออกจากหวัใจ 
6. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุ สรุป อธิบาย  ส่วนประกอบของเลือดคน หมู่เลือดในระบบABOและระบบ Rh  

มีแอนติบอดีและแอนติเจนชนิดใดบา้ง  หมู่เลือดใดสามารถและใหเ้ลือดแก่หมู่เลือดใดไดบ้า้ง 
7. สืบคน้ขอ้มูล  บอกความแตกต่างระหวา่งน ้าเลือดและน ้าเหลือง   หนา้ท่ีท่ีส าคญัของต่อมน ้าเหลือง 

และอวยัวะน ้าเหลือง 
8. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย ระบุกลไกการรักษาน ้า,อุณหภูมิ,แร่ธาตุ,กรด-เบส ภายในร่างกายของส่ิงมีชีวติ 
9. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย โครงสร้างตลอดจนการท างานของไตคน ในการรักษาสมดุลของสารใน 

ร่างกาย 
10. ตั้งค  าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก 

ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
เช่ือถือได ้

11. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้าง 
รูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

12. คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอ่ืน ปัจจยัท่ี 
ควบคุมไม่ได ้และจ านวนคร้ังของการส ารวจตรวจสอบ  เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 

13. เลือกวสัดุ เทคนิควธีิ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสังเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทั้งทาง 
กวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

14. รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

15. จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มูลดว้ย 
เทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 
 



16. วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือสาระส าคญั 
เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

17. พิจารณาความน่าเช่ือถือของวธีิการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความคลาดเคล่ือนของ 
การวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวธีิการส ารวจตรวจสอบ 

18. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวธีิการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ น าไปใช ้
แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวติจริง 

19. ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ 
สรุปผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

20. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือคน้ควา้ 
เพิ่มเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับวา่ความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมีขอ้มูล
และประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม  ซ่ึงทา้ทายใหมี้การตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั อนัจะ
น ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

21. จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
 
5. โครงสร้างรายวชิา 
        

ล าดับ
ที่ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน
(100) 

1 สารอาหารกบั
การด ารงชีวติ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุ 
สรุป อธิบายแหล่งของ
สารอาหารประเภทต่าง 
ๆ และหนา้ท่ีของ
สารอาหาร  
แต่ละประเภท  ผลท่ีเกิด
จากการขาดสารอาหาร
และไดรั้บสารอาหาร
มากเกินไป 

 

 

 

1. คาร์โบไฮเดรต  
โปรตีน ไขมนั  เกลือแร่  
วติามินและน ้า 

 

5 10 



ล าดับ
ที่ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน
(100) 

2 คุณค่าของ
สารอาหารต่อ
ร่างกาย 

1.น าความรู้จาการเรียน
ไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีไม่
เป็นอนัตรายและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

1. คุณค่าของสารอาหาร
ต่อร่างกาย 
2. ส่ิงปนเป้ือนใน
อาหาร 
3. การถนอมอาหาร 

5 10 

3 การยอ่ยอาหาร
ของคน 

1. สืบคน้ขอ้มูลอธิบาย 
ระบุส่วนประกอบและ
หนา้ท่ีของทางเดิน
อาหารแต่ละส่วนใน
ร่างกายคน    
กระบวนการยอ่ยทาง
เคมีในทางเดินอาหาร
ส่วนต่าง ๆ ของคน 

1.การยอ่ยอาหารของ
คน 

 

5 10 

4 การยอ่ยอาหาร
ของสัตวแ์ละ
การยอ่ยอาหาร
ของจุลินทรีย ์

1. สืบคน้ขอ้มูล
เปรียบเทียบ  อธิบาย 
แบบแผนของทางเดิน
อาหารในสัตวบ์างชนิด   
กระบวนการการยอ่ย
อาหารของจุลินทรีย์
บางชนิด 

1.การยอ่ยอาหารของ
สัตวแ์ละการยอ่ยอาหาร
ของจุลินทรีย ์

 

5 10 

5 การล าเลียงสาร
ในร่างกายสัตว ์

1.การล าเลียงสารใน
ร่างกายสัตว ์
 

  

6 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)  
7 ส่วนประกอบ

ของเลือดคน
และการให้
เลือด 

1. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุ
เปรียบเทียบ  ระบบ
ล าเลียงของส่ิงมีชีวติ   
หวัใจของสัตวท่ี์เล้ียง
ลูกดว้ยน ้านม เส้นเลือด
ต่าง ๆ ท่ีน าเลือดเขา้
และออกจากหวัใจ 

1. โครงสร้างและการ
หมุนเวยีนเลือดในคน 

 

5 15 



ล าดับ
ที่ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน
(100) 

  

2. สืบคน้ขอ้มูล  ระบุ 
สรุป อธิบาย  
ส่วนประกอบของเลือด
คน หมู่เลือดในระบบ
ABOและระบบ Rh มี
แอนติบอดีและ
แอนติเจนชนิดใดบา้ง  
หมู่เลือดใดสามารถและ
ใหเ้ลือดแก่หมู่เลือดใด
ไดบ้า้ง 

1. ส่วนประกอบของ
เลือดคน 
2. การใหเ้ลือด 
 
 

  

8 ระบบน ้าเหลือง
และภูมิคุม้กนั
โรคของ
ร่างกาย 

1. สืบคน้ขอ้มูล  บอก
ความแตกต่างระหวา่ง
น ้าเลือดและน ้าเหลือง   
หนา้ท่ีท่ีส าคญัของ
ต่อมน ้าเหลืองและ
อวยัวะน ้าเหลือง 

1. ระบบน ้าเหลือง 
2. ระบบภูมิคุม้กนัโรค
ของร่างกาย 

 

5 15 

9 การรักษา
สมดุลของ
ร่างกาย 

1. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย 
ระบุกลไกการรักษาน ้า,
อุณหภูมิแร่ธาตุ,กรด-
เบส ภายในร่างกายของ
ส่ิงมีชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรักษาสมดุลของ
น ้าในส่ิงมีชีวติ 
2. การรักษาสมดุลของ
น ้าในร่างกาย 
3. การรักษาสมดุลของ 
แร่ธาตุ 
4. การรักษาสมดุลของ
กรด-เบสในร่างกาย 
 
 
 

 

5 10 



ล าดับ
ที่ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น า้หนัก
คะแนน
(100) 

10 การขบัถ่ายของ
ส่ิงมีชีวติ 

1. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบาย 
โครงสร้างตลอดจนการ
ท างานของไตคน ใน
การรักษาสมดุลของ
สารในร่างกาย 

1. การขบัถ่ายของ
ส่ิงมีชีวติ 
2. การขจดัสารของพืช 
 

 

5 10 

11 สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค)  

รวม  60 100 
 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1. สารอาหาร การทดลอง 5 

 แบบฝึกหดั 5 
2. การยอ่ยอาหาร การทดลอง/อภิปราย 5 

 แบบฝึกหดั 5 
3. เลือด ท าปฏิบติัการ /สอบ 5 
4. ระบบน ้าเหลือง การทดลอง/ตอบค าถาม/แบบฝึกหดั 5 
5.สอบกลางภาค 20 
6. ภูมิคุม้กนั ตอบค าถาม/แบบฝึกหดั 8 
7. การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การทดลอง/แบบฝึกหดั 7 
8.การขบัถ่ายของส่ิงมีชีวติ แบบฝึกหดั/สอบ 8 
9.การขจดัสารของพืช การทดลอง/น าเสนองาน 7 
สอบปลายภาค 20 
รวม 100 

 
 
 
 
 
 



7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ งานทีม่อบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 6 ภูมิคุม้กนั เก็บรวบรวมขอ้มูลและ
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัโรคท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 

10 หลงัสอบกลางภาค 

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนงัสือเรียนรายวชิาชีววทิยา เล่ม 1 สสวท. 
2 หนงัสือคู่มือครูรายวชิาชีววทิยา เล่ม1 สสวท. 
3 ชุดกิจกรรม เร่ืองระบบหมุนเวยีนโลหิต กระทรวงศึกษาธิการ 
4 วซีีดี เร่ืองการยอ่ยอาหาร กระทรวงศึกษาธิการ 
5 วซีีดี เร่ืองดุลยภาพของเซลล์ discovery 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 

1 ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา http://www.ceted.org/ceteden/index.php 
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล http://www.rmutphysics.com/ 
3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียน

ดอนพุดวทิยา 
http://www.donphutwitthaya.ac.th 

 
10. การจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 

1 คาบท่ี 1-3 สารอาหาร 3  
2 คาบท่ี 4-6 คุณค่าของสารอาหาร 3  
3 คาบท่ี 7-9 ส่ิงปนเป้ือนในอาหาร 3  
4 คาบท่ี 10-12 การถนอมอาหาร 3  
5 คาบท่ี 13-15 การยอ่ยอาหารของคน 3  
6 คาบท่ี 16-18 การยอ่ยอาหารของสัตวแ์ละจุลินทรีย ์ 3  
7 คาบท่ี 19-21 การหมุนเวยีนเลือดในคน 3  



สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 
8 คาบท่ี 22-24 ส่วนประกอบของเลือด 3  
9 คาบท่ี 25-27 การใหเ้ลือด 3  

10 คาบท่ี 28-30 ระบบน ้าเหลือง 3  
  สอบกลางภาค 

11 คาบท่ี 31-33 ภูมิคุม้กนั 3  
12 คาบท่ี 34-36 การรักษาดุลยภาพของน ้าในร่างกาย 3  
13 คาบท่ี 37-39 การรักษาสมดุลของแร่ธาตุ 3  
14 คาบท่ี 40-42 การรักษาสมดุลกรด-เบส 3  
15 คาบท่ี 43-45 การขบัถ่ายของส่ิงมีชีวติ 3  
16 คาบท่ี 46-48 การขจดัสารของพืช 3  
17 คาบท่ี 49-51 ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรคท่ีเกิดใน

สถานการณ์ปัจจุบนั 
3  

18 คาบท่ี 52-54 อภิปรายผลการส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรค
และหาวธีิป้องกนั 

3  

19-20 คาบท่ี 55-60 สรุปทบทวนและน าเสนองาน 6  
  สอบปลายภาค 

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
                                                                (นางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด) 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการสอน (Course  Syllabus) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ชีววิทยา 3               รหัสวชิา            ว32243             ระดับช้ัน      ม.5 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้        วิทยาศาสตร์             ผู้สอน           นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด  
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
              ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างของพืชมีดอก  การสังเคราะห์ดว้ยแสง   การล าเลียงน ้า     การล าเลียง 

แร่ธาตุและการล าเลียงอาหารของพืช  การสืบพนัธ์ุของพืช   การตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดลอ้มและ 

การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต  

             โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ    การสืบคน้

ขอ้มูล  และการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี

ความสามารถในการตดัสินใจ   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมี

จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

4. ผลการเรียนรู้ 
    1.  ส ารวจ สังเกต สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย และอธิบายลกัษณะ และหนา้ท่ีของเน้ือเยื่อพืช 

    2.  ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายลกัษณะโครงสร้างภายใน  และหนา้ท่ีของราก 

    3.  ส ารวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายลกัษณะโครงสร้างภายใน หนา้ท่ี และชนิดของ  

ล าตน้ 

    4.  ส ารวจตรวจสอบ   สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และอธิบายการเจริญเติบโตของราก   ล าตน้   และน าไปใช้

นบัวงปีเพื่อท านายอายขุองพืช 

    5.  ส ารวจตรวจสอบ  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และอธิบายโครงสร้าง  ชนิดรูปร่างลกัษณะ  และหนา้ท่ี    

ของใบ 



              6.  ส ารวจ ตรวจสอบ   สืบคน้ขอ้มูล  และสรุปกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง จากขอ้มูลการ
คน้ควา้ทดลองของนกัวทิยาศาสตร์ในอดีต 
              7.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาและผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนในกระบวนการ 
สังเคราะห์ดว้ยแสง                                                                                                                             
              8.  สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสรุปชนิด  และหนา้ท่ีของรงควตัถุท่ีใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ 
ดว้ยแสง 
              9.  ส ารวจ ตรวจสอบสืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายและสรุปความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกบางประการ
ท่ีมีผลต่ออตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
            10.  ส ารวจ  สังเกตสืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  และสรุปลกัษณะโครงสร้าง    กลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส  
ของพืช     และน าความรู้เร่ือง การหายใจของพืชไปใชใ้นการเก็บรักษาผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 
            11.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสรุปลกัษณะโครงสร้าง กลไกการคายน ้า  
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการคายน ้ าของพืช 
            12.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต  สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสรุปการดูดน ้าของราก โครงสร้างท่ีท า 
หนา้ท่ีในการล าเลียง และกลไกการล าเลียงน ้าของพืช 
            13.  สืบคน้ขอ้มูล และสรุปการล าเลียงแร่ธาตุ  ชนิดของแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโต  หนา้ท่ี 
ของแร่ธาตุในพืช    และเลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพืช                  
            14.  สืบคน้ขอ้มูล และสรุปกลไกการล าเลียงอาหาร จากขอ้มูลการคน้ควา้ทดลองของนกัวทิยาศาสตร์  
            15.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต  สืบคน้ขอ้มูลอภิปราย   และ  สรุปโครงสร้าง   และชนิดของดอก 
            16.  สังเกต  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย  และสรุปการสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุของพืชมีดอก 
            17.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  และสรุปการถ่ายละอองเรณู   การปฏิสนธิซอ้น   และวฏัจกัรชีวติของพืช 
            18.  สืบคน้ขอ้มูลอภิปราย และสรุปการเกิดผลและเมล็ดภายหลงัการปฏิสนธิ 
            19.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และ  สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการงอก  ลกัษณะ 
การงอก การตรวจสอบความ แขง็แรงของเมล็ดพนัธ์ุ   การกระจายพนัธ์ุพืช  และน าไปใช ้ประโยชน์ในดา้น
เกษตรกรรม 
            20.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  และสรุปการขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศโดยวธีิการต่าง ๆ  และ 
ขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศ 
             21.  ส ารวจ  สังเกต  สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและสรุปการตอบสนองของพืชต่อส่ิงแวดลอ้ม   
             22.  ส ารวจตรวจสอบ   สังเกต  สืบคน้ขอ้มูล    อภิปราย   และสรุปการตอบสนองของพืชต่อสาร 
ควบคุมการ เจริญเติบโตและน าความรู้เร่ืองสารควบคุมการเจริญเติบโตไปใชใ้นดา้นเกษตรกรรม 
             23.  ตั้งค  าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์  หรือความสนใจ  หรือ 
จากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
เช่ือถือได ้



            24.   สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบหรือสร้างแบบจ าลองหรือสอบ 
รูปแบบเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 
            25. คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือตวัแปรส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอ่ืนปัจจยัท่ี 
ควบคุมไม่ไดแ้ละจ านวนคร้ังของการส ารวจตรวจสอบเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่เพียงพอ 
            26. เลือกวสัดุเทคนิควธีิอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสังเกตการวดั   การส ารวจตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทั้ง 
ทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
            27.  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งครอบคลุมทั้งในเชิง   
ปริมาณและคุณภาพ  โดยตรวจสอบความเป็นไปไดค้วาม เหมาะสม   หรือความผดิพลาดของขอ้มูล 
            28.  จดักระท าขอ้มูลโดยค านึงถึง การรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มูล  
ดว้ยเทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 
            29.  วเิคราะห์ขอ้มูล  แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุปหรือสาระ 
ส าคญัเพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
            30.  พิจารณาความน่าเช่ือถือของวธีิการ     และผลการส ารวจตรวจสอบ   โดยใชห้ลกัความ  
คลาดเคล่ือนของการวดัและการสังเกต   เสนอแนะการปรับปรุงวธีิการส ารวจตรวจสอบ 
            31.  น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีไดท้ั้งวธีิการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 
น าไปใช ้แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวติจริง 
            32.  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบายการลงความเห็น และ 
การสรุปผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 
            33.  บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล  ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือคน้ควา้ 
เพื่อเติมเพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้   และยอมรับวา่ความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้เม่ือมีขอ้มูล   
และประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติม หรือโตแ้ยง้จากเดิม  ซ่ึงทา้ทายใหมี้การตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั อนัจะ
น ามาสู่การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 
             34.  จดัแสดงผลงานเขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิดกระบวนการ และผลของ
โครงงานหรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงสร้างรายวชิา 
     

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 
1. 
 
 

    เน้ือเยือ่ของพืช    1.  ส ารวจ สังเกต 
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย 
และอธิบายลกัษณะ และ
หนา้ท่ีของเน้ือเยือ่พืช 

 -การส ารวจการ
สังเกตการสืบคน้
ขอ้มูลการอภิปราย
และอธิบายลกัษณะ 
และหนา้ท่ีของ
เน้ือเยือ่พืช  

2 
 
 

3 

2. 
 
 
 

โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของราก 
 

 

2.  ส ารวจตรวจสอบ 
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย
และอธิบายลกัษณะ
โครงสร้างภายในและ
หนา้ท่ีของราก 

- การส ารวจ
ตรวจสอบ  การ
สืบคน้ขอ้มูล   การ
อภิปรายและ
อธิบายลกัษณะ
โครงสร้างภายใน  
และหนา้ท่ีของราก 

3 5.5 

3. 
 
 

 

โครงสร้าง  และ
หนา้ท่ีของล าตน้ 
 

 

3.  ส ารวจตรวจสอบ 
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย
และอธิบายลกัษณะ 
โครงสร้างภายใน หนา้ท่ี 
และชนิดของล าตน้ 

- การส ารวจ
ตรวจสอบ การ
สืบคน้ขอ้มูล  
การอภิปรายและ
อธิบายลกัษณะ  
โครงสร้างภายใน 
หนา้ท่ี และชนิด 
ของ ล าตน้  
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 
4. 
 
 
 

 

การเจริญเติบโต
ของรากและ 
ล าตน้ 

 
 

 

4.  ส ารวจตรวจสอบ   
สืบคน้ขอ้มูล  อภิปราย   
และอธิบายการ
เจริญเติบโตของราก  ล า
ตน้ และ      น าไปใชน้บั
วงปีเพื่อท านายอายขุอง
พืช 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ   การ
สืบคน้ ขอ้มูลการ
อภิปรายและอธิบาย
การ   เจริญเติบโต
ของราก   ล าตน้    

3 4 

5. 
 
 
 

 

การคน้ควา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั  
กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ย
แสง 

5.  ส ารวจ ตรวจสอบ   
สืบคน้ขอ้มูล และสรุป
กระบวนการสังเคราะห์ 
ดว้ยแสง จากขอ้มูลการ
คน้ควา้ทดลองของ
นกัวทิยาศาสตร์ในอดีต 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ  การ
สืบคน้ ขอ้มูล  การ
อภิปราย และอธิบาย
โครงสร้างชนิด
รูปร่างลกัษณะ  และ 
หนา้ท่ีของใบ 

      3 7 

     6. 
 
 
 
 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน                   
ในกระบวนการ 
สังเคราะห์ดว้ย
แสง 
 

6.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย
และสรุปขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยาและ   
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนใน
กระบวนการสังเคราะห์ 
ดว้ยแสง 

- สืบคน้ขอ้มูล 
อภิปรายและสรุป 
ขั้นตอนการ
เกิดปฏิกิริยาและ
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน
ในกระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 

     7. 
 
 

รงควตัถุท่ีใชใ้น   
กระบวนการ 
สังเคราะห์ดว้ย
แสง 

7.  สืบคน้ขอ้มูลอภิปราย
และสรุปชนิด  และหนา้ท่ี
ของรงควตัถุท่ีใชใ้น
กระบวนการสังเคราะห์
ดว้ยแสง 

- สืบคน้ขอ้มูล
อภิปรายและสรุป
ชนิดและหนา้ท่ีของ
รงควตัถุท่ีใชใ้น
กระบวนการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

    2 3.5 

    8. ปัจจยับาง
ประการท่ีมีผล 
ต่ออตัราการ
สังเคราะห์  
ดว้ยแสง 

8.  ส ารวจ ตรวจสอบ
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย
และสรุปความสัมพนัธ์ 
ของปัจจยัภายนอกบาง
ประการท่ีมีผลต่ออตัรา
การสังเคราะห์ดว้ยแสง 

- ส ารวจ  
ตรวจสอบสืบคน้
ขอ้มูล อภิปรายและ
สรุปความสัมพนัธ์   
ของปัจจยัภายนอก
บางประการท่ีมี     
ผลต่ออตัราการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

   2 3.5 

    9. การแลกเปล่ียน
แก๊สของพืช 

9.  ส ารวจ  สังเกตสืบคน้
ขอ้มูล อภิปราย  และสรุป
ลกัษณะ โครงสร้าง    
กลไกการแลกเปล่ียนแก๊ส
ของพืช  และน าความรู้
เร่ือง การหายใจของพืช
ไปใชใ้นการเก็บรักษา
ผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว 

- ส ารวจ  
สังเกตสืบคน้ขอ้ มูล 
อภิปรายและสรุป
ลกัษณะโครง  สร้าง
กลไกการ
แลกเปล่ียนแก๊สของ
พืช  และน าความรู้
เร่ืองการหายใจของ
พืชไปใชใ้นการเก็บ
รักษา ผลผลิตหลงั
การเก็บเก่ียว 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 

10 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)  

11. การคายน ้า 
ของพืช 
 
 
 

11.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต 
สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและ
สรุปลกัษณะโครงสร้าง 
กลไกการคายน ้า และปัจจยัท่ี
มีผลต่อการคายน ้าของพืช 

-ส ารวจ ตรวจสอบ 
สังเกต สืบคน้
ขอ้มูลอภิปราย
และสรุปลกัษณะ
โครงสร้าง กลไก
การคายน ้า และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การคายน ้าของพืช 

2 4 

    12. การล าเลียงน ้า
ของพืช 
 
 
 
 

12.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต 
สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและ
สรุปการดูดน ้าของราก 
โครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีในการ
ล าเลียง และกลไกการล าเลียง
น ้าของพืช 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ การ
สังเกต การสืบคน้
ขอ้มูลการอภิปราย
และสรุปการดูดน ้า
ของราก โครงสร้าง
ท่ี ท าหนา้ท่ีในการ
ล าเลียง และกลไก
การล าเลียงน ้าของ
พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2 5.5 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 

   13. การล าเลียง 
แร่ธาตุของพืช 

13.  สืบคน้ขอ้มูล และสรุป
การ ล าเลียงแร่ธาตุ  ชนิดของ
แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อการ
เจริญเติบโต  หนา้ท่ี 
ของแร่ธาตุในพืช    และ
เลือกใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของพืช                 

- การสืบคน้ขอ้มูล 
และการสรุปการ 
ล าเลียงแร่ธาตุ  
ชนิดของแร่ธาตุท่ี
จ  าเป็นต่อการ
เจริญเติบโต หนา้ท่ี 
ของแร่ธาตุในพืช    
และเลือกใชปุ๋้ยให้
เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของพืช                       

     3 4.5 

14.  การล าเลียง
อาหารของพืช 
 
 
 

14.  สืบคน้ขอ้มูล และสรุป
กลไกการล าเลียงอาหารจาก
ขอ้มูลการคน้ควา้ทดลองของ 
นกัวทิยาศาสตร์ 
 
 

- การสืบคน้ 
ขอ้มูล และการ
สรุปกลไกการ
ล าเลียงอาหาร จาก
ขอ้มูลการคน้ควา้
ทดลองของ
นกัวทิยาศาสตร์       

      1 3.5 

   15. โครงสร้าง 
ของดอก 
 
 

15.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต
สืบคน้ขอ้มูลอภิปรายและ
สรุปโครงสร้างและชนิดของ
ดอก 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ การ
สังเกต การสืบคน้
ขอ้มูลการอภิปราย   
และสรุป
โครงสร้างและ
ชนิดของดอก 
 
 
 
 

2 3.5 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 

    16. การสร้างเซลล์
สืบพนัธ์ุของ  
พืชมีดอก 

16.  สังเกต  สืบคน้ขอ้มูล  
อภิปราย และสรุปการสร้าง
เซลลสื์บพนัธ์ุของพืชมีดอก 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ  การ
สังเกต  การสืบคน้
ขอ้มูล การอภิปราย  
และสรุปการสร้าง
เซลลสื์บพนัธ์ุของ 
พืชมีดอก    

      2 3.5 

  17. การถ่ายละออง
เรณู การ
ปฏิสนธิซอ้น
และวฏัจกัรชีวติ
ของพืช 

17.  สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  
และสรุปการถ่ายละอองเรณู   
การปฏิสนธิซอ้น   และ 
วฏัจกัรชีวติของพืช 

- การสืบคน้ 
ขอ้มูล การอภิปราย  
และสรุปการถ่าย
ละอองเรณู   การ 
ปฏิสนธิซอ้น   
และวฏัจกัรชีวติ 
ของพืช 

      3                 
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   18. การเกิดผลและ
เมล็ด 
 

18.  สืบคน้ขอ้มูลอภิปราย 
และสรุป  การเกิดผลและ
เมล็ดภายหลงัการปฏิสนธิ 

- การสืบคน้ 
ขอ้มูลการอภิปราย 
และ สรุปการ
เกิดผลและเมล็ด
ภายหลงัการ 
ปฏิสนธิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

    2 
 
 

4.5 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 
   19. เมล็ดพนัธ์ุ และ

การกระจาย
พนัธ์ุพืช    

19.  ส ารวจ ตรวจสอบ สังเกต  
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย และ  
สรุปปัจจยั  
ท่ีมีผลต่อการงอก  ลกัษณะ
การงอก การตรวจสอบความ
แขง็แรงของเมล็ดพนัธ์ุ   การ
กระจายพนัธ์ุพืช  และ
น าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
เกษตรกรรม 
 
 

- การส ารวจ 
 การตรวจสอบ 
การสังเกตการ
สืบคน้ขอ้มูล การ
อภิปราย และสรุป
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
งอก  ลกัษณะการ
งอก การตรวจสอบ 
ความ แขง็แรงของ
เมล็ดพนัธ์ุ การ
กระจายพนัธ์ุพืช  
และ น าไปใช ้
ประโยชน์ในดา้น
เกษตรกรรม 

     3 
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   20. 
 
 
 

การขยายพนัธ์ุ
ของพืช     
 
 
 

20.   สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย  
และสรุปการขยายพนัธ์ุพืช
แบบไม่ อาศยัเพศโดยวธีิการ
ต่าง ๆ  และขยายพนัธ์ุพืช 
แบบไม่อาศยัเพศ 

- การสืบคน้ 
ขอ้มูล การอภิปราย  
และสรุปการ
ขยายพนัธ์ุพืชแบบ
ไม่อาศยัเพศโดย
วธีิการต่าง ๆ  และ 
ขยายพนัธ์ุพืชแบบ
ไม่อาศยัเพศ 

     2 2.5 

    21.   การ
ตอบสนองของ
พืชต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

21.ส ารวจ  สังเกต  สืบคน้
ขอ้มูลอภิปรายและสรุปการ
ตอบสนองของพืชต่อส่ิงเร้า
ต่าง ๆ 
 

- การส ารวจ  
 การสังเกต  การ
สืบคน้ขอ้มูล  การ
อภิปราย และสรุป
การตอบสนองของ
พืชต่อส่ิงแวดลอ้ม         

4 6.5 



ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ช่ัวโมง) 
น า้หนักคะแนน 

(100) 

22. 
 
 
 
 
 
 

 การตอบสนอง
ของพืช ต่อสาร
ควบคุมการ  
เจริญเติบโต       

 22. ส ารวจตรวจสอบ สังเกต  
สืบคน้ขอ้มูล อภิปราย   และ
สรุปการตอบสนองของพืช
ต่อสารควบคุมการ 
เจริญเติบโตและน าความรู้
เร่ืองสารควบคุมการ 
เจริญเติบโตไปใชใ้นดา้น   
เกษตรกรรม 

- การส ารวจ 
ตรวจสอบ  
การสังเกต   
การสืบคน้ขอ้มูล 
การอภิปราย  
 และการสรุปการ
ตอบสนองของพืช
ต่อสารควบคุมการ
เจริญเติบโตและน า
ความรู้เร่ืองสาร
ควบคุมการ
เจริญเติบโตไปใช้
ในดา้น
เกษตรกรรม 
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       สรุปทบทวนภาพรวม      (สอบปลายภาค)                                    - 
รวมตลอดภาคเรียน 60 100 

 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1.โครงสร้างของพืชดอก การทดลอง 10 

 แบบฝึกหดั 5 
2.การสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช รายงาน/การน าเสนอผลการคน้ควา้ 10 

 แบบฝึกหดั 5 
3.สอบกลางภาค 20 
4. การเจริญเติบโตของพืช ตอบค าถาม/แบบฝึกหดั 15 
5. การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช การทดลอง/แบบฝึกหดั 15 
6.สอบปลายภาค 20 
รวม 100 



 

7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ งานทีม่อบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 1 โครงสร้างของพืช ท าปฏิบติัการเก่ียวกบั
โครงสร้างของพืช 

10 เร่ิมเรียนหน่วยท่ี 1 

2 2 การสังเคราะห์ดว้ยแสง ท าปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
สังเคราะห์ดว้ยแสง 

10 เร่ิมเรียนบทท่ี 2 

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนงัสือเรียนรายวชิาชีววทิยา เล่ม 3 สสวท. 
2 หนงัสือคู่มือครูรายวชิาชีววทิยา เล่ม3 สสวท. 
3 วซีีดี เร่ืองการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช กระทรวงศึกษาธิการ 
4 คลิปวดีีโอการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช กระทรวงศึกษาธิการ 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 

1 ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา http://www.ceted.org/ceteden/index.php 
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล http://www.rmutphysics.com/ 
3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียน

ดอนพุดวทิยา 
http://www.donphutwitthaya.ac.th 

 
10. การจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 

1 คาบท่ี 1-3  Lab เน้ือเยือ่พืช 3  
2 คาบท่ี 4-6 Lab โครงสร้างของราก 3  
3 คาบท่ี 7-9 การเจริญเติบโตและหนา้ท่ีของราก 3  
4 คาบท่ี 10-12 Lab โครงสร้างของล าตน้ 3  
5 คาบท่ี 13-15 การเจริญเติบโตและหนา้ท่ีของล าตน้ 3  
6 คาบท่ี 16-18 กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงของพืช 3  



สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 
7 คาบท่ี 19-21 การคายน ้าของพืช 3  
8 คาบท่ี 22-24 การล าเลียงน ้าและแร่ธาตุของพืช 3  
9 คาบท่ี 25-27 การสืบพนัธ์ุของพืช 3  

10 คาบท่ี 28-29 Lab โครงสร้างของดอก  2  
 คาบท่ี 30 หนา้ท่ีของดอก  1  
  สอบกลางภาค 

11 คาบท่ี 31-33 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของพืช 3  
12 คาบท่ี 34-36 การเกิดผลและเมล็ด 3  
13 คาบท่ี 37-39 การขยายพนัธ์ุพืช 3  
14 คาบท่ี 40-42 การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของพืช 3  
15 คาบท่ี 43-45 ฮอร์โมนพืช 3  
16 คาบท่ี 46-48 Lab การขยายพนัธ์ุพืช 3  
17 คาบท่ี 49-51 น าพืชท่ีขยายพนัธ์ุไดไ้ปปลูก 2  

  ก าหนดแผนผงัในการส ารวจพนัธ์ุพืชใน
โรงเรียน 

1  

18 คาบท่ี 52-54 ส ารวจพนัธ์ุพืชในโรงเรียน 3  
19 คาบท่ี 55-57 Lab เก็บตวัอยา่งพืชในโรงเรียน 3  
20 คาบท่ี 58-60 รวบรวมพนัธ์ุพืชทั้งหมดในโรงเรียนและ

จดัท าเป็นขอ้มูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ตามโครงการของสมเด็จพระเทพฯ 

3  

  สอบปลายภาค 
 

 
ลงช่ือ................................................ผูส้อน 

                                                                (นางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด) 
ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 



 
แผนการสอน (Course  Syllabus) 
ภาคเรียนที ่ 2    ปีการศึกษา   2559  

 
1. รายวชิา      ชีววิทยา5              รหัสวชิา            ว32245            ระดับช้ัน      ม.6 
    จ านวนหน่วยกติ       1.5     หน่วยกติ  จ านวนช่ัวโมงเรียน         60      ชม. /ภาคเรียน  
 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้        วิทยาศาสตร์             ผู้สอน           นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด  
 
3. ค าอธิบายรายวชิา 

    สืบคน้ขอ้มูล   วเิคราะห์    สาเหตุ  เปรียบเทียบ   ฝึกกิจกรรม  อภิปรายผล  อธิบาย สรุป  วางแผน  

ด าเนินการ  การท าโครงงาน  น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ระบบนิเวศในธรรมชาติ  สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ี

เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  ความหลากหลายของระบบนิเวศบน

โลก    การเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ   ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ   การดูแลและรักษา ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มหรือระหวา่ง

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติดว้ยกนั ตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  และระดบัโลก 

การเปล่ียนแปลงขนาดของประชากร   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหามลพิษทางดา้นต่าง 
ๆการเฝ้าระวงั  อนุรักษ ์ และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
  โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้   การส ารวจตรวจสอบ    การสืบคน้
ขอ้มูล  และการอภิปราย  เพื่อใหเ้กิดความรู้   ความคิด   ความเขา้ใจ  สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  มี
ความสามารถในการตดัสินใจ   เห็นคุณค่าของการน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัมี
จิตวทิยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสม 

 
4. ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
2. อธิบายกระบวนการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของส่ิงมีชีวติ 
3. อธิบายความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา 



4. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดบัท้องถ่ิน   
ระดบัประเทศ  และระดบัโลก             

5. อภิปรายแนวทางในการป้องกนั  แกไ้ข ปัญหา    ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวงั  อนุรักษ ์ และพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ        
7. ตั้งค  าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้ น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
ครอบคลุมและเช่ือถือได ้

8. สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือสร้าง
รูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

9. คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอ่ืน ปัจจยัท่ี
ควบคุมไม่ได ้และจ านวนคร้ังของการส ารวจตรวจสอบ  เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 

10. เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสังเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอย่างถูกตอ้งทั้งทาง
กวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

11. รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกต้อง ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

12. จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอขอ้มูลดว้ย
เทคนิควธีิท่ีเหมาะสม 

13. วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือสาระส าคญั 
เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

14. พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความคลาดเคล่ือนของ
การวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวธีิการส ารวจตรวจสอบ 

15. น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได้ ทั้งวิธีการและองค์ความรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ น าไปใช้
แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวติจริง 

16. ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และการ
สรุปผลการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

17. บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใช้พยานหลกัฐานอา้งอิงหรือคน้ควา้เพื่อ
เติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับวา่ความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี
ข้อมูลและประจกัษ์พยานใหม่เพิ่มเติมหรือโต้แยง้จากเดิม  ซ่ึงท้าทายให้มีการตรวจสอบอย่าง
ระมดัระวงั อนัจะน ามาสู่ การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

18. จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงาน
หรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

 หมายเหตุ  ขอ้ ๑ – ๑๘  นกัเรียนท าโครงงานกลุ่มละ ๓ คน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการเรียนรู้ขอ้ ๑ - ๖ 



5. โครงสร้างรายวชิา 
      

ล าดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนั
ก

คะแนน
(100) 

1 ท าโครงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบั 
ผลการเรียนรู้ขอ้ 
1-6 

1.  อธิบายดุลย
ภาพของ
ระบบนิเวศ 
 
 
 
2. อธิบาย
กระบวนการ
เปล่ียนแปลง
แทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวติ 

- ระบบนิเวศในธรรมชาติจะมี 
ความสมดุลไดก้็ต่อเม่ือมี
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยต่อ   
การด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ 
ในระบบนิเวศ  จนท าให้เกิดความ
หลากหลายของระบบนิเวศบนโลก     

- ระบบนิเวศในโลกท่ีมีความ 
หลากหลาย  มีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่   จะเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
จากมนุษยเ์ป็นผูก้ระท า การ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีอาจส่งผลท าให้
ระบบนิเวศเสียสมดุลได ้

- เม่ือระบบนิเวศเสียสมดุลจะเกิดการ  
เปล่ียนแปลง   แทนท่ีเกิดข้ึนในระบบ
นิเวศนั้น การเปล่ียนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติของระบบนิเวศยอ่มส่งผลท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแทนท่ีของ
ส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศนั้นดว้ย 

- ความหลากหลายทางชีวภาพมี 
ความส าคญัต่อส่ิงมีชีวติส่ิงมีชีวติทุก
ชนิดมีความส าคญัต่อระบบนิเวศ   ถา้
ส่ิงมีชีวติชนิดใดชนิดหน่ึงถูกท าลาย
หรือสูญหายไป  ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ

40 60 



ในระบบนิเวศดว้ย  

ล าดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนั
ก

คะแนน
(100) 

  

3.อธิบาย
ความส าคญั
ของความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และเสนอแนะ
แนวทางใน
การดูแลและ
รักษา 
 

4.วเิคราะห์
สภาพปัญหา 
สาเหตุของ
ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 
และทรัพยากร 
ธรรมชาติใน
ระดบั    
ทอ้งถ่ิน  
ระดบัประเทศ  
และระดบัโลก 

- ความหลากหลายทางชีวภาพของ 
ระบบนิเวศหน่ึงยงัอาจเก้ือกลูต่อ
ระบบนิเวศอ่ืน ๆไดด้ว้ย 

- ความหลากหลายทางชีวภาพมี
ความส าคญัต่อ   มนุษย ์มนุษยใ์ช้
ประโยชน์จากความหลากหลาย   ทาง
ชีวภาพมากมาย การใชท่ี้ขาดความ
ระมดัระวงัอาจส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพได ้ซ่ึงทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษา 
- ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มหรือ
ระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงมีชีวติดว้ยกนั
มีความสัมพนัธ์กนัหลายระดบั  ตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัประเทศ  และ
ระดบัโลก 
- การเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยส่์งผล
ใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน  
ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติลดจ านวนลง  
และเกิดปัญหามลพิษทางดา้นต่าง ๆ  
ตามมา 
- ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนมีดว้ยกนัหลาย
สาเหตุบางปัญหามีผลกระทบเกิดข้ึนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน บางปัญหาส่งผลกระทบ
ระดบัประเทศ  และบางปัญหามีความ
รุนแรงจนเป็นปัญหาระดบัโลก 
 

  



 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนั
ก

คะแนน
(100) 

  

5.อภิปราย
แนวทางใน
การป้องกนั  
แกไ้ข ปัญหา    
ส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 
 
 
6. วางแผน
และ
ด าเนินการเฝ้า
ระวงั  อนุรักษ ์ 
และพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ        
 

- การเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษยส่์งผล
ใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน  
ท าใหท้รัพยากรธรรมชาติลดจ านวนลง  
และเกิดปัญหามลพิษทางดา้นต่าง ๆ  
ตามมา 
- ปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนมีดว้ยกนัหลาย
สาเหตุบางปัญหามีผลกระทบเกิดข้ึนใน
ระดบัทอ้งถ่ิน บางปัญหาส่งผลกระทบ
ระดบัประเทศ  และบางปัญหามีความ
รุนแรงจนเป็นปัญหาระดบัโลก 

- การใชท้รัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัจ าเป็นตอ้งใชด้ว้ย
ความระมดัระวงัและไม่ใหเ้กิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม
หรือเกิด   เป็นมลพิษท่ีเป็นผล
เน่ืองมาจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  
ตอ้งหาแนวทางในการป้องกนั แกไ้ข 
ฟ้ืนฟูใหก้ลบัมีสภาพท่ีสามารถใชก้าร
ได ้
- ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
ควรตอ้งมีการเฝ้าระวงั  อนุรักษ ์ และ
พฒันา ซ่ึงทุกคนควรร่วมกนัปฏิบติั 
เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
 
 

  



2 สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบกลางภาค) 
 
 

 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น า้หนั
ก

คะแนน
(100) 

3 จดัแสดงผลงาน 
เขียนรายงาน แล/
หรืออธิบาย
เก่ียวกบัแนวคิด 
กระบวนการ และ
ผลของโครงงาน
หรือช้ินงานให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ 
 

  20 40 

4 สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)  
รวมทั้งส้ิน 60 100 

 
6. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ รายการประเมิน คะแนน 
1. ระบบนิเวศ การทดลอง/แบบฝึกหดั 10 
2. การรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม แบบฝึกหดั/น าเสนองาน 10 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  รายงาน/การน าเสนอผลการคน้ควา้/แบบฝึกหดั 5 
4.การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดลอ้ม 

กิจกรรม/สอบ 5 

5.สอบกลางภาค 20 
6. โครงงานส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม/ตอบค าถาม 10 
7. ปฏิบติักิจกรรม กิจกรรม/อภิปราย 10 
8. น าเสนอโครงงาน นิทรรศการ 8 
9. สรุป ประเมินผลกิจกรรมโครงงาน การตอบค าถาม/อภิปราย 2 



10.สอบปลายภาค 20 
รวม 100 

 

 
7. งานทีม่อบหมายให้นักเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 

ที่ หน่วยการเรียนรู้ที่ งานทีม่อบหมาย คะแนน
เต็ม 

วนั เดือน ปี 
ทีก่ าหนดส่ง 

1 3 กิจกรรมโครงงาน น าเสนอโครงงานในรูปแบบ
นิทรรศการ 

10 สัปดาห์สุดทา้ยก่อน
สอบปลายภาค 

 
8. หนังสือ/เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ที่ หนังสือ/เอกสาร/บทความ ผู้แต่ง/ผู้จัดท า 
1 หนงัสือเรียนรายวชิาชีววทิยา เล่ม 5 สสวท. 
2 หนงัสือคู่มือครูรายวชิาชีววทิยา เล่ม 5 สสวท. 
3 แผนท่ีวถีิพอเพียง นางสาวสมพิศ เผอืกสอาด 
4 วซีีดี เร่ืองห้องเรียนชีวติ วฏัจกัรผลิตภณัฑ์ บริษทั ทีวบีูรพา 
5. คลิบวดีีโอ  เร่ือง โรงเรียนดีเด่น โครงการพลงังานเพื่อชีวิต  

ลดโลกร้อน ดว้ยวถีิพอเพียง 
บริษทั ป่าใหญ่ 

 
9. แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ หน่วยงาน/สถานที ่ ข้อมูล/แหล่งการเรียนรู้ 

1 ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา http://www.ceted.org/ceteden/index.php 
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล http://www.rmutphysics.com/ 
3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์พื้นฐานโรงเรียน

ดอนพุดวทิยา 
http://www.donphutwitthaya.ac.th 

 
10. การจัดการเรียนรู้  
สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 

1 คาบท่ี 1-3 ไบโอมและระบบนิเวศ 3  
2 คาบท่ี 4-6 ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติ 3  
3 คาบท่ี 7-9 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3  



4 คาบท่ี 10-12 มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 3  
5 คาบท่ี 13-15 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
3  

6 คาบท่ี 16-18 แผนท่ีวถีิพอเพียง 3  
สัปดาห์ท่ี  วนั  เดือน  ปี สาระการเรียนรู้ เวลา/ชัว่โมง หมายเหตุ 

7 คาบท่ี 19-21 วฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ์ 3  
9 คาบท่ี 22-24 ส ารวจปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 3  

10 คาบท่ี 25-27 น าเสนอปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 3  
  สอบกลางภาค 

11 คาบท่ี 28-30 คิดโครงงานแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

3  

12-14 คาบท่ี 31-39 ปฏิบติักิจกรรมแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชน 

9  

15-16 คาบท่ี 40-45 น าเสนอและอภิปรายการแกปั้ญหา 
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

6  

17-18 คาบท่ี 46-51 คิดรูปแบบและอภิปนสบการน าเสนอ
โครงงานส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบ
นิทรรศการ 

6  

19-20 คาบท่ี 52-60 น าเสนอนิทรรศการและสรุปกิจกรรม 9  
  สอบปลายภาค 

 
 

ลงช่ือ................................................ผูส้อน 
                                                                (นางสาวสมพิศ  เผอืกสอาด) 

ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


