แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา 1.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน
เรื่อง พอแมลูก
มาตรฐานการเรียนรู ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผล
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด 1. อภิปรายลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกลตัว (ว 1.2 ป. 3/1)
2. เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูก (ว 1.2 ป. 3/2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการถายทอดจากพอหรือแมได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
การนําเสนอขอมูล ปฎิบัติงานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
ลูกจะมีลักษณะบางอยางที่เหมือนพอหรือแม เชน มีสีผิวขาวเหมือนแม มีผมหยิกเหมือนพอ
ลักษณะที่เหมือนและไมเหมือนกันนี้จึงทําใหคนแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกัน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบสรางความคิดรวบยอด
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับพอแมลูก)
2. สาระภาษาตางประเทศ (คําศัพทเกี่ยวกับพอแมลูก)
5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูนําภาพครอบครัวของครูมาใหนักเรียนดู แลวใชคําถามและพูดคุยเกี่ยวกับภาพ โดยใช
คําถามนําเพื่อนําเขาสูบ ทเรียนดังนี้
- คนในภาพมีลักษณะอยางไร

- ลูกมีลักษณะเหมือนใคร
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา
5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน เทา ๆ กัน แลวนําภาพพอและแมของนักเรียนที่นกั เรียน
เตรียมมาจากบานนํามาวิเคราะหวานักเรียนมีลักษณะอะไรที่เหมือนพอและแม
2. นักเรียนรวมกันอภิปรายลักษณะตาง ๆ ของตนเองที่เหมือนพอแมและญาติ
3. นักเรียนภายในกลุมรวม สังเกตลักษณะของตัวเองกับพอแม ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร
โดยใชทักษะ
4. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอผลการปฏิบัตกิ ิจกรรมหนาชั้นเรียน
5. ครูใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียนวา คนแตละคนจะมีลักษณะบางอยางที่เหมือนพอแมทําให
คนในครอบครัวเดียวกันหรือคนที่เปนญาติกันมีลักษณะรูปรางหนาคลายกัน
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันประเมินการนําเสนอขอมูลหนาชัน้ เรียนของแตละกลุม
2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของพอแมลกู
3. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ภาพพอแมลกู
2. ใบกิจกรรม พอแมลูก
3. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 3
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต

7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

4

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4

3

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
- นําเสนอผลงาน เรื่อง พอแมลูก
- ใบกิจกรรม เรื่อง พอแมลูก

3
3

3

4

วิธีวัด
- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรมพอแมลูก

- แบบประเมินนําเสนอ
ขอมูล
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน

ชื่อ – สกุล
4

4

4

4

4

รวมคะแนน

การตอบคําถามและ
แกปญหาเฉพาะหนา

เนื้อหา

รายการ

ความสามารถ
ในการนําเสนอ
การรักษาเวลาและการ
นําเสนอ
บุคลิกภาพ

รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง พอแมลูก
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนกลุมตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความสามารถในการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน เนนประเด็นสําคัญ
ใหระดับ 3 เมื่อนําเสนอถูกตองครบถวน ไมเสนอประเด็นใหชัดเจน
ใหระดับ 2 เมื่อนําเสนอไมคอยถูกตอง ไมมีประเด็นที่ชัดเจน
ใหระดับ 1 เมื่อนําเสนอผิดพลาดมาก
3. การรักษาเวลาและการนําเสนอ
ใหระดับ 4 เมื่อการนําเสนอราบรื่น มีการทํางานเปนทีม แบงเวลาในการนําเสนอเหมาะสม
ใหระดับ 3 เมื่อการนําเสนอราบรื่น การทํางานเปนทีมไมคอยสอดคลองกัน
แบงเวลาไมเหมาะสม ทําใหตองเรงในตอนทาย
ใหระดับ 2 เมื่อการนําเสนอเสร็จทันเวลา แตขั้นตอนการนําเสนอไมเปนระบบ
ใหระดับ 1 เมื่อสงผูแทนมานําเสนอเพียงผูเดียว
4. บุคลิกภาพ
ใหระดับ 4 เมื่อพูดชัดเจน มีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 3 เมื่อเสียงเบา แตมีความมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 2 เมื่อไมคอยมั่นใจในการนําเสนอ
ใหระดับ 1 เมื่อไมมั่นใจและพูดตะกุกตะกักบอย
5. การตอบคําถาม และการแกปญหาเฉพาะหนา
ใหระดับ 4 เมื่อแกปญ
 หาไดดี และสามารถตอบปญหาไดตรงประเด็น
ใหระดับ 3 เมื่อแกปญ
 หาไดดี และตอบปญหาไมคอยตรงประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อตอบปญหาไดเล็กนอย ครูผสู อนตองใหความชวยเหลือบาง
ใหระดับ 1 เมื่อแกปญ
 หาและตอบปญหาไมได
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง พอแมลูก
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนกลุมตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน
เรื่อง การถายทอดลักษณะจากพอแมสลู ูก
มาตรฐานการเรียนรู ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอ
มนุษยและสิง่ แวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด 1. อภิปรายลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกลตัว (ว 1.2 ป. 3/1)
2. เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูก (ว 1.2 ป. 3/2)
3. อธิบายลักษณะที่คลายคลึ งกันของพอแมกับลูกวาเป นการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม และนําความรูไปใชประโยชน(ว 1.2 ป. 3/3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- อธิบายลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกับลูกวาเปนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได
- เปรียบเทียบ ลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมกบั ลูก
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
การศึกษาลักษณะที่คลายคลึงกันของพอแมลูก โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง การถายทอดลักษณะบางอยางของสิ่งมีชีวิตจาก
พอแมสลู ูก เชน สีตา สีผม ความสูง สีผิว เปนตน ซึ่งลักษณะบางอยางที่ไดรับการถายทอดอาจ
เหมือนหรือแตกตางจากพอแมก็ได
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (การศึกษาการถายทอดจากพอแมสลู ูก)
2. สาระภาษาตางประเทศ (การศึกษาการถายทอดจากพอแมสูลกู )
3. สาระคณิตศาสตร (การนับลักษณะการถายทอดจากพอแมสูลกู )

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. ครูใชคําถามและพูดคุยเกี่ยวกับ ลักษณะของนักเรียนทีเ่ หมือนพอและแม
- นักเรียนมีลักษณะใดบางทีเ่ หมือนพอและแม
- นักเรียนมีลักษณะใดบางที่ไมเหมือนพอและแม เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
2. ครูนําภาพลูกสัตวตาง ๆ และแมมาใหนักเรียนดู เชน สุนัข แมว กระตาย ไก ยีราฟ
เสือ นก เปด สุกร จิงโจ ผีเสื้อ แมลงปอ แลวใหนักเรียนจับคูภาพแมและลูก โดยจับเวลาวากลุม
ใหนจับคูไดมากที่สุด
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกันและทํากิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู
เนื้อหา
5.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหนักเรียนแตละคนศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของตนเอง ในกิจกรรมการถายทอด
ลักษณะจากพอแมสูลกู
2. นักเรียนลงมือทํากิจกรรมและศึกษาจากเนื้อหาในบทเรียน สื่อประกอบการเรียน และแหลง
สืบคน
4. ครูสุมตัวแทนนักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 3 นาที
5. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายโดยการใหตอบคําถาม เชน
– ลักษณะที่ถายทอดมายังลูกมีอะไรบาง
– ลักษณะของพืชที่ถายทอดมายังลูกมีอะไรบาง
– การถายทอดลักษณะบางอยางของพอแมสูลูกเกิดจากกระบวนการใด
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ การการถายทอดลักษณะจากพอแมสูลูก
2. นักเรียนและครูรวมกัน อภิปราย กิจกรรม การการถายทอดลักษณะจากพอแมสลู ูกรวมกัน
3. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับบทเรียน
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบกิจกรรม การถายทอดลักษณะจากพอแมสลู ูก
2. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 2
3. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน เรือ่ ง ดินนารู
4. รูปภาพลูกสัตวตาง ๆ เชน สุนัข แมว กระตาย ไก ยีราฟ เสือ นก เปด
สุกร จิงโจ ผีเสือ้ แมลงปอ
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต

7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ

4

ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

3

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4
3
3

3

4

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
- กิจกรรม เรื่อง การถายทอดลักษณะจากพอแมสูลกู

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล

ใบกิจกรรม การการ
ถายทอดลักษณะจากพอ
แมสูลกู

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

- แบบประเมินการทํา
กิจกรรม การถายทอด
ลักษณะจากพอแมสูลกู
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

ชื่อ-สกุล

4

4

การบันทึกผลและการจัด
กระทํากับขอมูล
การอภิปรายผลการ
ทดลองและการนําเสนอ
รวมคะแนน

รายการ

การวางแผนการทํา
กิจกรรม
การปฏิบัตกิ ิจกรรม

แบบประเมิน กิจกรรม
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง การถายทอดลักษณะจากพอแมสูลกู
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
ตนเอง
ครู
เพื่อน

4

4

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. การวางแผนการทํากิจกรรม
1.1 วางแผนและแบงหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติกจิ กรรม
1.2 ออกแบบตารางบันทึกกิจกรรม
1.3 กําหนดวัตถุประสงคของการกิจกรรมการประเมินใหคะแนนพิจารณา
ตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
2. การปฏิบัตกิ ิจกรรม
2.1 ดําเนินการทดลองตามขั้นตอนในเวลาที่กําหนด
2.2 เลือกใชวัสดุอุปกรณและสารเคมีไดถูกตองเหมาะสม
2.3 รักษาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ สารเคมีไดเรียบรอย
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
3. การบันทึกผลและการจัดกระทํากับขอมูล
3.1 บันทึกผลการทํากจกรรมในตารางที่รวมกันออกแบบไว
3.2 จัดกระทํากับขอมูลไดเหมาะสมตามลักษณะของขอมูล
3.3 บันทึกผลการทํากิจกรรมตรงกับผลการทดลองของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4.

การอภิปรายผลการทํากิจกรรมและการนําเสนอขอมูล
4.1 รวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการทํา
กิจกรรม
4.2 รวมกันสรุปผลการทดลองโดยใชขอมูลผลการทํากิจกรรมของกลุม ที่
บันทึกไว
4.3 นําเสนอขอสรุปผลการทํากิจกรรมไดถูกตองและตรงกับขอสรุปของกลุม
การประเมินใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังนี้
- ปฏิบัติไดทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได 2 ประเด็น
- ปฏิบัติไดเพียงประเด็นเดียว
- ไมไดปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
14-16 คะแนน
ดีมาก
11-13 คะแนน
ดี
10-8 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 8 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

4
3
2
1

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง การถายทอดลักษณะจากพอแมสูลกู
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน
เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดํารงพันธุของสัตว
มาตรฐานการเรียนรู ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอ
มนุษยและสิง่ แวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุไปแลว และที่ดํารงพันธุ
มาจนถึงปจจุบัน (ว 1.2 ป. 3/4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
ระบุปจจัยที่ทําใหสงิ่ มีชีวิตดํารงพันธุอยูได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
มีทักษะในการนําเสนอขอมูล โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
สิ่งมีชีวิตสามารถดํารงพันธุอยูได อาศัยการปรับตัวใหเขาสิ่งแวดลอมและแหลงที่อยู เพื่อให
สามารถอยูร อดในสิ่งแวดลอม และสืบพันธุมลี ูกหลานทีม่ ีลกั ษณะเดียวกันเพื่อดํารงเผาพันธุตอไป
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (การศึกษาใบงาน ใบความรู)
2. สาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป (การตกแตงแผนผังความคิด)
3. สาระศิลปะ ภาษาตางประเทศ (คําศัพทในเนื้อหา)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่พบในปจจุบันคนละ 1 ชนิด
- นักเรียนคิดวาสัตวที่นักเรียนยกตัวอยางอดีตมีลักษณะเหมือนปจจุบันหรือไม
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา
5.3 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหนักเรียนดูภาพยีราฟ มา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แลวใชคําถามดังนี้
- ยีราฟและมาในปจจุบันมีลักษณะอยางไร
- ยีราฟและมาในปจจุบันกินอะไรเปนอาหาร
- ยีราฟและมาในอดีตมีลักษณะเหมือนกับยีราฟและมาในปจจุบันหรือไม
- ถายีราฟและมาในอดีตมีลักษณะแตกตางจากยีราฟและมาในปจจุบัน ลักษณะที่แตกตาง
จะเปนอยางไร
- สาเหตุที่ทําใหยีราฟและมาในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางกันเนื่องจาก
- การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอมมีประโยชนอยางไร
2. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ กลุมละ 5-6 คน มารับ อุปกรณ เชน กระดาษชารท สี และ
ขอมูลดังนี้
กลุมที่ 1 การอพยพยายที่อยูของนกปากหาง
กลุมที่ 2 ลักษณะของยีราฟในอดีตและปจจุบัน
กลุมที่ 3 การเจริญเติบโตของชายผาสีดาเพื่อรับแสงอาทิตย
กลุมที่ 4 ลักษณะของตนโกงกางที่มีรากค้ําจุน
กลุมที่ 5 กาบหอยแครงกินแมลง
แลวใหนักเรียนแตละกลุม รวมกันศึกษาภาพและสรุปเกี่ยวกับลักษณะของสิง่ มีชีวิต ปจจัยทีม่ ีผลตอ
การดํารงพันธุของสัตว
3. นักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 5 นาที
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
2. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว น
3. ครูนัดหมายใหนักเรียนทบทวนเนือ้ หา
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบความรูเรื่อง ปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
2. ใบกิจกรรม เรื่อง ปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
3. หนังสือเรียน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 3
4. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน เรือ่ ง ครอบครัวเดียวกัน
5. กระดาษชารท สี

6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต
7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

4

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4

3

3
3

3

4

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
แผนผังความคิด ปจจัยทีม่ ีผลตอการดํารงพันธุของสัตว

วิธีวัด

เครื่องมือวัด

- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

ใบกิจกรรม
ปจจัยที่มผี ลตอการดํารง
พันธุของสัตว
- แบบประเมินการ
แผนผังความคิด
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

4

4

4

4

รวมคะแนน

4

ความสวยงามความคิด
สรางสรรค
การตรงตอเวลา

ความสะอาดเรียบรอย

กลุมที่

ความถูกตองในการเขียน

รายการ

ความถูกตองเนื้อหา

แบบประเมิน แผนผังความคิด
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
ตนเอง
ครู
เพื่อน

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. ความถูกตองของเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความถูกตองในการเขียน
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางถูกตอง ครบถวน โดยเขียนดวยตนเองทัง้ หมด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูบางสวน
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูสวนเปนสวนใหญ
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนได แตไมถูกตอง
3. ความสะอาดเรียบรอย
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยไมมีจุดผิดพลาด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 1-2 จุด
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 3-4 จุด
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนไดเรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาดมากกวา 5 จุด
4. ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค
ใหระดับ 4 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรค แปลกใหม ไมเหมือนตัวอยางตกแตงสวยงาม
ประณีต มีรายละเอียดมาก
ใหระดับ 3 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรคแตคลายตัวอยาง ตกแตงสวยงาม รายละเอียด
คอนขางสมบูรณ
ใหระดับ 2 เปนผลงาน ที่ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กนอยจากบุคคลอื่น
ใหระดับ 1 รูปแบบไมสวยงาม ความคิดสรางสรรคนอย ซ้ํากับบุคคลอื่น
5. การตรงตอเวลา
ใหระดับ 4 สงผลงานครบถวน ตรงตามเวลาที่กําหนด
ใหระดับ 3 สงผลงานครบถวน ใกลเคียงกับเวลาทีก่ ําหนด
ใหระดับ 2 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 1 วัน
ใหระดับ 1 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 2 วัน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง ปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
รายวิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เวลา 2.00 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรูที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน
เรื่อง การสูญพันธุของสัตว
มาตรฐานการเรียนรู ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอ
มนุษยและสิง่ แวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งทีเ่ รียนรูและนํา
ความรูไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สูญพันธุไปแลว และที่ดํารงพันธุ
มาจนถึงปจจุบัน (ว 1.2 ป. 3/4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงคการเรียนรู
1.1 ดานความรู
- ระบุสาเหตุที่ทําใหสงิ่ มีชีวิตสูญพันธุได
- ระบุวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิง่ มีชีวิตได
1.2 ดานทักษะและกระบวนการ
มีทักษะในการนําเสนอขอมูล โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
2. สาระการเรียนรู
สาเหตุที่ทําใหสัตวสูญพันธุ ไดแก ภัยธรรมชาติ การทําลายที่อยูอาศัย จํานวนลูกนอย การ
กระทําของมนุษย ซึ่งเราสามารถปองกันการสูญพันธุของสัตว เชน ไมตัดไมทําลายปา ไมลาสัตว ไมจบั
ปลาในฤดูวางไข
3. กระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กระบวนการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด
3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีจิตวิทยาศาสตร ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
4. การบูรณาการ
1. สาระภาษาไทย (การศึกษาใบงาน ใบความรู)
2. สาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป (การตกแตงแผนผังความคิด)
3. สาระศิลปะ ภาษาตางประเทศ (คําศัพทในเนื้อหา)

5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1. นักเรียนยกตัวอยางสัตวที่สญ
ู พันธุ แลวใชคําถามดังนี้
- สาเหตุทสี่ ัตวสญ
ู พันธุไดแก
2. นักเรียนรวมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงไปสูเนื้อหา
5.4 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. ครูใหนักเรียนดูไดโนเสาร แลวใชคําถามดังนี้
- ไดโนเสาร สูญพันธุจากโลก นักเรียนคิดวาเกิดจากอะไร
- ถายอนเวลาไปไดนักเรียนจะมีวิธีการใดที่ปองกันไมให ไดโนเสาร สูญพันธุ
2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับ สาเหตุการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตและวิธีปองกันการสูญ
พันธุของสิ่งมีชีวิต แลวใหนักเรียนเขียนสรุปลงในแผนผังความคิด
3. นักเรียนนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน ไมเกิน 5 นาที
4. นักเรียนนําผลงานของตนเองนํามาติดบอรดหนาหอง
5. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายขอมูลที่นักเรียนนําเสนอ
6. ครูชมเชยนักเรียนที่นําเสนอขอมูลไดดีและกระตุนใหนกั เรียนมีสวนรวมในการอนุรักษสัตว
7. นักเรียนทําใบกิจกรรม การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต
5.3 ขั้นประเมินและสรุป
1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
2. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยใบกิจกรรม การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต
3. ครูใหนักเรียนซักถามขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอการดํารงพันธุของสัตว
4. ครูนัดหมายใหนักเรียนทบทวนเนือ้ หา
6. สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรู
6.1 สื่อและอุปกรณ
1. ใบความรูเรื่อง การสูญพันธุของสัตว
2. ใบกิจกรรม เรื่อง การสูญพันธุของสัตว
3. หนังสือเรียน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ชั้น ป. 3
4. Powerpoint ประกอบการเรียนการสอน เรือ่ ง ครอบครัวเดียวกัน
6.2 แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองอินเตอรเนต

7. การวัดประเมินผล
ดาน
ดานความรู

น้ําหนัก
คะแนน
3

ดานทักษะและ
กระบวนการ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค

4

รวม

10

น้ําหนักคะแนน
K
A
P
3

4

3

8. กิจกรรมเสนอแนะ
9. ชิ้นงานของนักเรียน
ใบกิจกรรม การสูญพันธุของสัตว

3
3

3

4

วิธีวัด
- การตอบ
คําถาม
- การตรวจ
คําตอบ
- สังเกตการการ
นําเสนอขอมูล
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานกลุม
-

เครื่องมือวัด
ใบกิจกรรม
การสูญพันธุของสัตว
- แบบประเมินการ
แผนผังความคิด
- แบบประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค
-

4

4

4

4

รวมคะแนน

4

ความสวยงามความคิด
สรางสรรค
การตรงตอเวลา

ความสะอาดเรียบรอย

กลุมที่

ความถูกตองในการเขียน

รายการ

ความถูกตองเนื้อหา

แบบประเมิน ใบกิจกรรม
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง การสูญพันธุของสัตว
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
ตนเอง
ครู
เพื่อน

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
(…………………………………………)
……………/…………./…………..
สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
1. ความถูกตองของเนื้อหา
ใหระดับ 4 เมื่อเนื้อหาถูกตองครบถวน
ใหระดับ 3 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นยอยบางประเด็น
ใหระดับ 2 เมื่อเนื้อหาถูกตอง แตขาดประเด็นที่คอนขางสําคัญ
ใหระดับ 1 เมื่อเนื้อหาสวนใหญไมถูกตอง
2. ความถูกตองในการเขียน
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางถูกตอง ครบถวน โดยเขียนดวยตนเองทัง้ หมด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูบางสวน
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนได โดยอาศัยคําแนะนําจากครูสวนเปนสวนใหญ
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนได แตไมถูกตอง
3. ความสะอาดเรียบรอย
ใหระดับ 4 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยไมมีจุดผิดพลาด
ใหระดับ 3 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 1-2 จุด
ใหระดับ 2 นักเรียนสามารถเขียนไดอยางสะอาด เรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาด 3-4 จุด
ใหระดับ 1 นักเรียนสามารถเขียนไดเรียบรอย โดยมีจุดผิดพลาดมากกวา 5 จุด
4. ความสวยงาม ความคิดสรางสรรค
ใหระดับ 4 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรค แปลกใหม ไมเหมือนตัวอยางตกแตงสวยงาม
ประณีต มีรายละเอียดมาก
ใหระดับ 3 เปนผลงาน ที่คิดสรางสรรคแตคลายตัวอยาง ตกแตงสวยงาม รายละเอียด
คอนขางสมบูรณ
ใหระดับ 2 เปนผลงาน ที่ปรับปรุง ดัดแปลงเล็กนอยจากบุคคลอื่น
ใหระดับ 1 รูปแบบไมสวยงาม ความคิดสรางสรรคนอย ซ้ํากับบุคคลอื่น
5. การตรงตอเวลา
ใหระดับ 4 สงผลงานครบถวน ตรงตามเวลาที่กําหนด
ใหระดับ 3 สงผลงานครบถวน ใกลเคียงกับเวลาทีก่ ําหนด
ใหระดับ 2 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 1 วัน
ใหระดับ 1 สงผลงานครบถวน ไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนด ลาชา เกิน 2 วัน
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
ดีมาก
14-16 คะแนน
ดี
11-13 คะแนน
พอใช
ต่ํากวา 10 คะแนน
ปรับปรุงไดคุณภาพ
เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

4

ชื่อ-สกุล

4

4

4

รวมคะแนน

มุงมั่นในการทํางาน

4

รายการ

มีความรับผิดชอบใน
การทํางาน
มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น
มีวินัย

ใฝเรียนรู

แบบประเมินดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รายวิชา วิทยาศาสตร
เรื่อง การสูญพันธุของสัตว
คําชี้แจง
1. ใหลงคะแนนในชองประเด็นการประเมินตามความเปนจริง ยกเวนตัวเอง
แลวรวมคะแนนที่ได ของแตละกลุม
2. นําแบบประเมินสงครู
ผูประเมิน
นักเรียน
ครู

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ลงชื่อ…………………………………..ผูประเมิน
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สรุปการประเมิน

ผาน

ไมผาน

เกณฑคุณภาพ

1

2

3

4

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1
เกณฑการตัดสินคุณภาพ
17-20 คะแนน
14-16 คะแนน
11-13 คะแนน
ต่ํากวา 10 คะแนน

ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ตองคอยแนะนําเสมอ
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุงไดคุณภาพ

เกณฑการผาน ตั้งแตระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ
ไดคุณภาพ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

