แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รหัสวิชา ว 21101

รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์
เวลา 4 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์ เป็ นหน่วยหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน
(ว 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เวลาจัดการเรี ยนการสอน จานวน 4 ชัว่ โมง แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ จัดทาขึ้นตามกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบดังนี้
หัวเรื่อง
1. ลักษณะและรู ปร่ างของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. โครงสร้างพื้นฐานของ
เซลล์
3. ส่ วนประกอบและหน้าที่
ของเซลล์

เทคนิคการเรียนรู้
บทบาทสมมติ

เวลา (ชั่วโมง)
1

สื บเสาะหาความรู้( 5 E )

2

การสื บค้นข้อมูล ,การนาเสนอข้อมูล

1
รวม

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รหัสวิชา ว 21101

รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง โครงสร้ างของเซลล์
เวลา 4 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐาน ว 1.1
เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ
ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนและนาความรู ้
ไปใช้ในการดารงชีวติ ของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น ว 1.1.1
สารวจตรวจสอบและอธิ บายลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว
และสิ่ งมีชิวติ หลายเซลล์หน้าที่ของส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์รวมทั้งกระบวนการ
ที่สารผ่านเซลล์
ตัวชี้วดั
1. สังเกตและอธิบายรู ปร่ าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
หลายเซลล์ (ว 1.1 ม 1/1)
2. สังเกตและเปรี ยบเทียบส่ วนประกอบสาคัญของเซลล์พชื และเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม 1/2)
3. ทดลองและอธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
(ว 1.1 ม 1/3)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้ ความคิด
1. อธิ บายลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและหลายเซลล์
ได้
2. อธิ บายและเขียนแผนภาพแสดงส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์
3. อธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ด้ านทักษะและกระบวนการ
1. เตรี ยมสไลด์สดเพื่อศึกษาลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ
เซลล์เดียวและหลายเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
2. สังเกตและเขียนแผนภาพแสดงส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
3. สื บค้นข้อมูลเพื่ออธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์

-2ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทตี่ ้ องการวัด
ใฝ่ รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่ องต่าง ๆ / กระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงาน
แนวความคิดหลัก
สิ่ งมีชีวติ ทั้งหลาย ร่ างกายประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดที่เรี ยกว่าเซลล์ (Cell) ภายใน
เซลล์จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ หลายชนิด ส่ วนประกอบเหล่านี้จะมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่าง
กัน และมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ทาให้เซลล์มีชีวติ อยูไ่ ด้ ซึ่ งสิ่ งมีชิวติ เหล่านี้มีท้ งั สิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียว
และสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์ สิ่งมีชีวติ ( บทบาทสมมุติ)
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนศึกษาสไลด์ลกั ษณะและรู ปร่ างของเซลล์
ชนิดต่าง ๆ จากกล้องจุลทรรศน์ แล้วใช้คาถามนาว่า
- เซลล์ของแต่ละกลุ่มนั้นเป็ นเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ ชนิดใด
- รู ปร่ างของเซลล์แต่ละชนิดแตกต่างกันหรื อไม่
- นักเรี ยนคิดว่าเพราะเหตุใด ลักษณะรู ปร่ างของเซลล์จึงแตกต่างกัน
1.2 ครู แจ้งเรื่ อง จุดประสงค์การเรี ยนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
1.3 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์ จานวน
10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับสถานการณ์การแสดงบทบาทสมมุติ
2.2 นักเรี ยนวางแผนการแสดง ซักซ้อม ผลิตสื่ อประกอบการแสดง
2.3 ครู สุ่มกลุ่มโดยจับฉลากให้นกั เรี ยนออกมาแสดงบทบาทสมมุติ โดยเพื่อน
เป็ นผูป้ ระเมินการแสดงตามแบบประเมินที่ครู แจกให้
3. ขั้นสรุ ป
3.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมุติ
3.2 นักเรี ยนรับใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์ ร่ วมกันอภิปรายภายใน
กลุ่มเกี่ยวกับการจัดระบบของเซลล์ในสิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์

-33.3 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์
จานวน 5 ข้อ นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน ครู เฉลยคาตอบให้บนกระดาน
3.4 ครู อธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนที่นกั เรี ยนยังไม่เข้าใจ โดยสังเกตจากการตอบ
คาถามในแบบฝึ กหัด
3.5 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ี ลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง โครงสร้ างพืน้ ฐานของเซลล์ (สื บเสาะหาความรู้ 5 E)
1.ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการทบทวนความรู ้เดิม ดังนี้
- ความหมายของเซลล์
- ชนิดของสิ่ งมีชีวติ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- รู ปร่ างของสิ่ งมีชีวติ แตกต่างกันเพราะอะไร
- สิ่ งมีชีวติ หลายเซลล์มีการจัดระบบของเซลล์อย่างไร
1.2 ครู แจ้งเรื่ องจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
ต้องการพัฒนา
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้
2.1 ครู แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มสังเกตวัตถุในตะกร้าที่ครู เตรี ยมให้
ซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์ ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และอุปกรณ์ตามใบงานที่ 1 พร้อมตั้งคาถามว่าถ้านักเรี ยนจะตรวจสอบ
เกี่ยวกับลักษณะส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ว่ามีลกั ษณะและส่ วนประกอบอะไรบ้าง
นักเรี ยนจะมีวธิ ี การอย่างไร แล้วนักเรี ยนช่วยกันวางแผนสารวจตรวจสอบเพื่อหาคาตอบ โดยให้
นักเรี ยนร่ วมกันคิดวางแผนในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- กาหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปรอย่างไร
- จะใช้วสั ดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- จะออกแบบการทดลองอย่างไร
- จะบันทึกผลการทดลองอย่างไร
- จะสรุ ปและอภิปรายผลอย่างไร
ในการคิดวางแผนทาการทดลองและออกแบบการทดลองตามประเด็นต่าง ๆ นั้น นักเรี ยน
สามารถปรึ กษาครู ผสู ้ อนได้ในกรณี ที่เกิดความสงสัย หากนักเรี ยนไม่สามารถวางแผนได้

-4ครอบคลุมครู ผสู ้ อนควรชี้แนะเพื่อเป็ นการฝึ กการใช้เครื่ องมือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทางานกลุ่มตลอดจนการสื บค้นข้อมูลด้วยตนเองของนักเรี ยน ควรมีการวาง
แผนการดาเนินงานแบ่งหน้าที่กนั ในการทางาน ให้ทวั่ ถึงพร้อมระบุหน้าที่ของแต่ละคนให้ชดั เจน
พร้อมหมุนเวียนหน้าที่กนั ในครั้งต่อไป
2.2 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อตรวจสอบลักษณะของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ บันทึกผลและจัดทารายงานการทดลองตามรายละเอียดในใบงานที่ 1.1
เรื่ อง ส่ วนประกอบของเซลล์พืชแลเซลล์สัตว์ พร้อมนาเสนอผลการทดลองบนกระดาน ระหว่าง
การทากิจกรรมครู เปิ ดเพลงเบา ๆ ตามเวลาที่กาหนด
3. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป (20 นาที)
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเนอผลการทดลอง ครู สุ่มตัวแทนกลุ่มจานวน 4
กลุ่ม โดยการจับฉลาก ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มควรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ช่วยเหลือกัน นักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มผลัดเปลี่ยนกันประเมินผลตามแบบประเมินที่กาหนดให้ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันให้
ข้อเสนอแนะการออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่ม
3.2 ครู นาอภิปรายโดยใช้แนบคาถามต่อไปนี้ เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ป
- เซลล์พืชและเซลล์สัตว์รูปร่ างเหมือนกันหรื อไม่
- ถ้าไม่เหมือนเซลล์แต่ละประเภทมีลกั ษณะอย่างไร
- นักเรี ยนสังเกตเห็นส่ วนประกอบอะไรบ้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3.3 จากการทดลองนักเรี ยนควรสรุ ปร่ วมกันได้วา่ ส่ วนประกอบของ
เซลล์ที่พบทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ได้แก่
1. เยื้อหุ ม้ เซลล์ (Cell Membrane)
2. ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm)
3. นิวเคลียส (Nucleus)
ส่ วนประกอบของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชได้แก่
1. ผนังเซลล์ (Cell Wall)
2. คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
4. ขั้นขยายความรู้ ( 20 นาที)
4.1 ครู นาแผนภาพแสดงส่ วนประกอบของเซลล์ที่ไม่สามารถมองเห็น
จากกล้องของนักเรี ยนให้นกั เรี ยนศึกษาพร้อมทั้งชี้ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนดู
4.2 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามในส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจ ครู อธิบาย
เพิ่มเติมให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเข้าใจเนื้อหาตรงกัน
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5.1 นักเรี ยนรับแบบฝึ กหัดที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะและส่ วนประกอบของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ จานวน 5 ข้อ นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อ ครู เฉลยคาตอบให้บน
กระดาน
5.2 นักเรี ยนสื บค้นข้อมูล เพื่ออธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยผลิตสื่ อเพื่อประกอบการนาเสนอในชัว่ โมงต่อไป
5.3 นักเรี ยนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ี ลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง ส่ วนประกอบและหน้ าทีข่ องเซลล์ (การสื บค้ นข้ อมูล ,การนาเสนอข้ อมูล)
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยทบทวนความรู ้เดิม ดังนี้
- ชนิดของเซลล์
- รู ปร่ างและหน้าที่ของเซลล์
- การจัดระบบของเซลล์
- โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
1.2 ครู แจ้งเรื่ อง วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ตอ้ งการพัฒนา
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการสื บค้นข้อมูล ประกอบสื่ อ โดยการ
จับฉลาก นักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันประเมินผลตามแบบประเมินที่กาหนดให้และนักเรี ยน
2.2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเสนอนะเกี่ยวกับสื่ อและการนาเสนอของกลุ่ม
3. ขั้นสรุ ป
3.1 ครู นาอภิปรายโดยใช้แนวคาถาม ต่อไปนี้เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ป
- เซลล์ประกอบด้วยส่ วนประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
- ส่ วนประกอบดังกล่าวเหล่านั้นทาหน้าที่อย่างไร
3.2 จากการอภิปรายร่ วมกัน นักเรี ยนควรสรุ ปร่ วมกันได้วา่
ส่ วนประกอบที่สาคัญที่พบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ได้แก่
1) เยื้อหุ ม้ เซลล์ (Cell Membrane) มีลกั ษณะเป็ นเยือ่ บาง ๆ หน้าที่ห่อหุ ม้
ส่ วนประกอบในเซลล์และควบคุมการเข้าและออกของสารจากเซลล์
2) ไซโทพลาสซึม (Cytoplasm) มีลกั ษณะเป็ นของเหลวภายในเซลล์
ประกอบด้วยสารอาหารต่าง ๆ และมีโครงสร้างต่าง ๆ เช่น แวคิวโอล (Vacuole) เป็ นถุงใส
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สังเคราะห์โปรตีน ไมดทคอนเดรี ย (Mitochondria) เป็ นแหล่งสร้างพลังงาน
3) นิวเคลียส (Nucleus) เป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญมีลกั ษณะค่อนข้าง
กลม ภายในมีโครโมโซมบนโครโมโซมมีหน่วยพันธุ กรรมหรื อยีน มีหน้าที่
- ควบคุมการทางานของเซลล์ และการเจริ ญเติบโต
- ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมของสิ่ งมีชีวติ
- เป็ นแหล่งสังเคราะห์สารพันธุ กรรม และควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน
ภายในเซลล์
ส่ วนประกอบที่พบเฉพาะในเซลล์พืช
1. ผนังเซลล์ (Cell Wall) อยูช่ ้ นั นอกสุ ด เป็ นผนังที่แข็งแรง สร้างจาก
เซลลูโลส (Celluluse) เป็ นส่ วนที่ไม่มีชีวติ ยอมให้สารต่าง ๆ ผ่านเข้าและออกจาเซลล์ได้ หน้าที่
เพิ่มความแข็งแรงและป้ องกันอันตรายให้กบั เซลล์พืช
2. คลอโรพลาสต์ (Chtoroplast) พบในโซโทพลาซึม มีลกั ษณะเป็ นเม็ด
สี เขียว มีเยื้อหุ ม้ 2 ชั้น ชั้นนอกมีหน้าที่ควบคุมโมเลกุลของสารที่ผา่ นเข้าออก ชั้นในมีสารสี เขียวที่
เรี ยกว่า คลอโรฟิ ล (Chlorophyll) หน้าที่รับพลังงานแสง และมีของเหลวประกอบด้วยเอนไซม์
หลายชนิดใช้ในการสร้างอาหารของพืช
3.3 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์
จานวน 10 ข้อ (เวลา 10 นาที)
3.4 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษา ลงในสมุด
บันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
สื่ อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่ งการเรียนรู้
1. สื่ อและอุปกรณ์
1) ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง โครงสร้างของเซลล์
2) ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
3) แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์
4) แบบฝึ กหัดที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์
5) อุปกรณ์ตามใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์
6) แบบประเมิน
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1) ห้อมสมุด หนังสื ออ่านประกอบหมวด 500 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) โมเดลเซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ภายในเมืองวิทยาศาสตร์
3) อินเตอร์เน็ต
- www.ipst.ac.th
- www.turn.to.biology
- www.life.uivc.edu
- www.brinkster.com
- www.sou.ac.th
- www.animalbehavior.org
- www.bdmthia.com.animal diversity.ummz.umich.edu
การวัดผลประเมินผล
1. ครู ประเมิน
- ประเมินความรู้
- ประเมินทักษะการปฏิบตั ิการทดลอง
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรี ยนประเมินเพื่อน จากการนาเสนอผลการทดลอง , การนาเสนอการสื บค้นข้อมูล
3. นักเรี ยนประเมินตนเอง และประเมินการสอบจากบันทึกของนักเรี ยน
ด้ านความรู้ (K) นา้ หนักคะแนน 4 คะแนน
1. อธิ บายลักษณะรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและหลายเซลล์
ได้
2. อธิ บายและเขียนแผนภาพแสดงส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์
3. อธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ด้ านทักษะและกระบวนการ (P) นา้ หนักคะแนน 4 คะแนน
1. เตรี ยมสไลด์สดเพื่อศึกษาลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ
เซลล์เดียวและหลายเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
2. สังเกตและเขียนแผนภาพแสดงส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
3. สื บค้นข้อมูลเพื่ออธิ บายหน้าที่ของส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์
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ใฝ่ รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่ องต่าง ๆ / กระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงาน
เครื่องมือแบบประเมิน
1. แบบประเมิน ก
การอภิปรายการนาเสนอผลงาน
2. แบบประเมิน ข
การปฏิบตั ิการทดลอง
3. แบบประเมิน ง
การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. แบบประเมิน จ
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
- การประเมินการทดลอง
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดีมาก
ได้ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดี
ได้ 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
พอใช้
ได้ 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ควรปรับปรุ ง ได้ 1 คะแนน
- การประเมินผลงานการนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดีมาก
ได้ 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
ได้ 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ปานกลาง
ได้ 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
พอใช้
ได้ 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ควรปรับปรุ ง ได้ 1 คะแนน
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคุณภาพ มากที่สุด
ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ มาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ ปานกลาง
ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ น้อย
ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพ น้อยที่สุด
ได้คะแนน 1 คะแนน
- การประเมินผลแบบทดสอบความรู้
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์
ตั้งแต่ 50% ลงมาถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
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ระดับคุณภาพของการแสดง
มากที่สุด
ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการแสดง
มาก
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการแสดง
ปานกลาง
ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการแสดง
พอใช้
ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการแสดง
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 1 คะแนน
หลักฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. รายงานการทดลองที่ 1 เรื่ อง ส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. แผ่นชาร์ ทการนาเสนอผลการทดลอง
3. แบบฝึ กหัดที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะและรู ปร่ างของเซลล์
แบบฝึ กหัดที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะและส่ วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
4. ผลการสื บค้นข้อมูล
5. ผลการทดสอบก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน
6. สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของนักเรี ยน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ผลการนิเทศ
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ได้ทาการตรวจแผนการสอนของ อาจารย์สมพิศ ภู่เพ็ชร์ แล้วมีความคิดเห็นดังนี้
เป็ นแผนการสอน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
การจัดกิจกรรมได้นาเอากระบวนการเรี ยนรู ้
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม
ที่ยงั ไม่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควรปรับปรุ งพัฒนาต่อไป
เป็ นแผนการสอนที่
นาไปใช้ได้จริ ง
ควรปรับปรุ งก่อนนาไปใช้
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………. ผูน้ ิเทศ
( นายภูริศ คงเนียม )
ตาแหน่ง ครู ชานาญการ

แบบบันทึก … การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.การวางแผนและการมีส่วนร่ วม
2.เนื้อหาสาระที่นาเสนอ
3.สื่ อ อุปกรณ์และเทคนิคการนาเสนอ
4.บุคลิกภาพ
5.ภาษาที่ใช้
6.การรักษาเวลา
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การปฏิบัติการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.การวางแผนการทดลอง
2.การปฏิบตั ิการทดลอง
3.การบันทึกและการจัดกระทา
กับข้อมูล
4.การอภิปรายผลการทดลองและการ
นาเสนอข้อสรุ ป
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การแสดงบทบาทสมมุติ
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.ความเรี ยบร้อย
4.ส่ งตรงต่อเวลา
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = ควรปรับปรุ ง

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

แบบบันทึก … การสั งเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว 21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

ใฝ่ รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/
ทดลองในเรื่ องต่าง ๆ / กระตือรื อร้น
ในการปฏิบตั ิงาน
รวมคะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

ชื่อ ……………………………. ผูป้ ระเมิน
( …………………………………...)
วันที่ ……….เดือน ……………..พ.ศ………..

บันทึกผลการสอน
ผลการเรียนรู้ ของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและ
หลายเซลล์, เขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์, อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่
สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อม
เสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่เล่นกันคือห้อง 5-6 ในกรณีที่
บางการทดลองใช้เวลาในการปฏิบัตินานๆ
ผลการปฏิบัติงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย (ใบงาน/ชิ้นงาน/การนาเสนอผลงาน)
นักเรียนสามารถเตรียมสไลด์สดเพื่อศึกษาลักษณะและรูปร่างของเซลล์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เซลล์เดียวและ
หลายเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์, สังเกตและเขียนแผนภาพแสดงส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์, สืบค้นข้อมูลเพื่ออธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สาคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้
ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวม
นักเรียนมีความใฝ่รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่องต่าง ๆ / กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องคอยเตือนตลอดเวลา
ผลการประเมินบรรยากาศในการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสุขในการเรียน สังเกตจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ผลการประเมินความรู้ สึกของนักเรียนต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจัดให้สังเกตจากบันทึกหลังเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นของครู ผ้ สู อนต่ อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นแผนการสอนที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ปัญหาและอุปสรรค ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาคควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้แก่นักเรียน

ลงชื่อ
ผูส้ อน
( นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ )
ตาแหน่ง ครู คศ. 2

