แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง สารเนือ้ เดียว สารเนือ้ ผสม
เวลา 3 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม เป็ นหน่วยหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ( ว 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 3 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จดั ทาขึ้นตามกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย
หัวเรื่อง
1.สารเนื้อเดียว
- ธาตุ
- สารประกอบ
2.สารเนื้อผสม
รวม

เทคนิคการเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Jigsaw
กลุ่มเรี ยนรู ้ร่วมกับ (LT)
การใช้กลุ่มอภิปราย

เวลา (ชั่วโมง)
2

1
3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน
รหัสวิชา ว 21101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เรื่อง สารเนือ้ เดียว สารเนือ้ ผสม
เวลา 3 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
มาตรฐาน ว 3.1
เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น ว 3.1.1
สังเกต สารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ อภิปรายสมบัติต่าง ๆ ของสาร จาแนกสารออกเป็ น
กลุ่มตามเนื้อสารหรื อขนาดของอนุภาค
ตัวชี้วดั
ทดลองและจาแนกสารเป็ นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรื อขนาดอนุภาคเป็ นเกณฑ์ และอธิ บาย
สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม 1/1)
จุดประสงค์ การเรียนรู้
- ด้ านความรู้
อธิ บายความแตกต่างระหว่างสมบัติลกั ษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
- ด้ านทักษะและกระบวนการ
สารวจสารเนื้อเดียว เนื้อผสมในชีวติ ประจาวันและทดลองเพื่อจาแนกว่าสารบริ สุทธิ์ ใด
เป็ นธาตุหรื อสารประกอบ
- ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
คุณลักษณะ
พฤติกรรมทีบ่ ่ งชี้
เพียรพยายาม
ทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและ
ตรงต่อเวลา มีความอดทนแม้การดาเนินการแก้ปัญหา
จะยุง่ ยากและใช้เวลา
ทางานเป็ นกลุ่ม
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ความร่ วมมือร่ วม
ใจในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทางานด้วยความสนุกสนาน เป็ นผูน้ า
และผูต้ าม ตามโอกาสและแสดงความพอใจ

แนวความคิดหลัก
เราสามารถจาแนกสารโดยในเนื้อสารเป็ นเกณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ สารเนื้อเดียว เป็ นสารที่
สามารถมองเห็นเป็ นเนื้อเดียวตลอด อาจประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว หรื อหลายชนิดและ
สารเนื้อผสมเป็ นสารที่มีองค์ประกอบไม่กลมกลืนกัน เช่น น้ าโคลน น้ าแป้ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชัว่ โมงที่ 1 – 2 เรื่ อง สารเนื้อเดียว (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , Jigsaw)
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (15 นาที)
1.1 ครู นาสร้อยคอสามกษัตริ ยม์ าให้นกั เรี ยนสังเกตแล้วถามนักเรี ยนว่านักเรี ยน
สังเกตเห็นอะไรบ้างบนสร้อยเส้นนี้ และสิ่ งที่นกั เรี ยนเห็นนั้นมีสิ่งใดที่เหมือนกันและสิ่ งใดที่
ต่างกัน ที่เหมือนกันนั้นเหมือนกันอย่างไร และที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างไร วัสดุที่ใช้ทา
เหมือนกันหรื อไม่
1.2 ครู แจ้งเรื่ องจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการ
พัฒนา
1.3 นักเรี ยนทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
จานวน10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้ (60 นาที)
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ความหมายของอะตอม ธาตุ
โมเลกุลและสารประกอบ โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาของครู ที่ละข้อพร้อม ๆ กันทุกกลุ่ม
2.2 นักเรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิการทดลองเพื่อค้นหาคาตอบและบันทึกผลลงในใบ
งาน
2.3 ครู สุ่มตัวแทนนักเรี ยนจานวน 4 กลุ่ม ออกมานาเสนอหน้าชั้น โดยมีครู คอย
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ในความที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเข้าใจตรงกัน
2.4 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มกลุ่ม (Home groups) กาหนดหมายเลขประจาตัวโดย
นักเรี ยนที่เก่งที่สุดในกลุ่มให้ได้หมายเลข 1 นักเรี ยนปานกลางได้หมายเลข 2 , 3 นักเรี ยนอ่อนได้
หมายเลข 4
2.5 ให้นกั เรี ยนหมายเลข 1 ของทุกกลุ่ม (expert groups) นัง่ โต๊ะที่ 1 ร่ วมกัน
ศึกษาบัตรคาที่ 1 เรื่ องสารเนื้อเดียว
ให้นกั เรี ยนหมายเลข 2 ของทุกกลุ่ม (expert groups) นัง่ โต๊ะที่ 2 ร่ วมกันศึกษา
บัตรคาที่ 2 เรื่ องการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ

ให้นกั เรี ยนหมายเลข 3 ของทุกกลุ่ม (expert groups) นัง่ โต๊ะที่ 3 ร่ วมกันศึกษา
บัตรคาที่ 3 เรื่ องการจาแนกธาตุ
ให้นกั เรี ยนหมายเลข 4 ของทุกกลุ่ม (expert groups) นัง่ โต๊ะที่ 4 ร่ วมกันศึกษา
บัตรคาที่ 4 เรื่ องสารประกอบ
2.6 นักเรี ยนกลับกลุ่มเดิม (Home groups) หมุนเวียนกันอธิ บายเรื่ องที่ตนไป
ศึกษา (expert) จนครบใช้เวลาประมาณ 30 นาที
3. ขั้นสรุ ป (45 นาที)
3.1 นักเรี ยนตอบคาถามในแบบฝึ กหัดที่ 2.1 เรื่ อง สมบัติของธาตุ และ
แบบฝึ กหัดที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสารบริ สุทธิ์
3.2 ครู เฉลยแบบฝึ กหัดบนกระดานโดยให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ
แล้วนาคะแนนมารวมกันในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มใดได้คะแนนมากชนะและได้โบนัส
3.3 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ีลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง สารเนือ้ ผสม ( กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน : (T) , การใช้ กลุ่มอภิปราย)
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (15 นาที)
1.1 ครู แจกคลิปให้ทุกกลุ่มโดยเป็ นสี ฟ้า 5 ตัว และคลิปสี เหลือง 10 ตัว มาต่อ
เป็ นคลิปต่อสาม เหลือง-ฟ้ า-เหลือง จะได้คลิปต่อสาม 5 หน่วย กองคลิปต่อสามทั้ง 5 หน่วย
รวมกัน แล้วหยิบออกจากกองทีละหนึ่งหน่วยโดยไม่เลือกหยิบแล้วครู ถามนาว่า ทุกหน่วยที่หยิบ
มาเป็ นคลิปต่อสาม เหลือง-ฟ้ า-เหลือง ใช่หรื อไม่ เมื่อสังเกตแล้วแกะออก
1.2 นาคลิปสี ฟ้า 5 ตัว และคลิปสี เหลือง 10 ตัว มาผสมรวมกัน หยิบคลิปออก
จากกองครั้งละ 3 ตัว พร้อมกันโดยไม่เลือกหยิบ บันทึกจานวนคลิปสี ฟ้าต่อสี เหลืองในการหยิบ
แต่ละครั้ง ทาจนคลิปหมดกอง แล้วสังเกตว่าอัตราส่ วนการหยิบแต่ละครั้งอัตราส่ วนของคลิปสี ฟ้า
กับสี เหลืองในแต่ละครั้งที่หยิบเหมือนกันหรื อไม่
1.3 นักเรี ยนคิดว่า ระหว่างสารประกอบซึ่ งแทนด้วยข้อ 1 และของผสมซึ่งแทน
ด้วยข้อ 2 แตกต่างกันอย่างไร
2. ขั้นสร้ างองค์ ความรู้ (25 นาที)
2.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับใบงานที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวและสาร
เนื้อผสมโดยใช้ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง สารเนื้อเดียวสารเนื้อผสม ประกอบโดยร่ วมกันอภิปรายภายใน
กลุ่ม เพื่อทาใบงานการจาแนกสารเนื้อเดียวและเนื้อผสม
2.2 ครู สุ่มตัวแทน จานวน 4 กลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน

3. ขั้นสรุ ป (20 นาที)
3.1 ครู แลนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้อหาสาคัญ
- สมบัติของสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
3.2 นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ 2.3 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
จานวน 7 ข้อ นักเรี ยนเปลี่ยนกันตรวจกับกลุ่มอื่น โดยครู เฉลยแบบฝึ กหัดบนกระดาน
3.3 นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึงการนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษา เรื่ อง สารเนื้อ
เดียวและสารเนื้อผสมไปใช้ในชีวติ ประจาวัน โดยจัดทาโครงงานประเภทสารวจ เรื่ อง สารเนื้อ
เดียวและสารเนื้อผสมในชีวติ ประจาวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดทาชิ้นงาน 1 สัปดาห์ จากการ
สารวจสื บค้นข้อมูลจากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์ เน็ต ตามหัวข้อดังนี้
- จุดมุ่งหมายในการสารวจ (สารวจสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมใน
ชีวติ ประจาวัน)
- ขอบเขต (ที่โรงเรี ยนและที่บา้ น)
- เกณฑ์ในการจาแนก 1. สารเนื้อเดียว
- ธาตุ ได้แก่ โลหะ อโลหะ
- สารประกอบ ได้แก่ อุปโภค บริ โภค
2. สารเนื้อผสม ได้แก่ อุปโภค บริ โภค
- ดาเนินการสารวจ
- จัดกระทาข้อมูล
- สรุ ปและอภิปรายผลการนาไปใช้ประโยชน์
3.4 นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเรื่ อง สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
จานวน 10 ข้อ (เวลา 10 นาที)
3.5 นักเรี ยนแต่ละคนบันทึกความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาในแผนการเรี ยนรู ้น้ ี ลง
ในสมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของตนเองตามศักยภาพ
สื่ อ อุปกรณ์ และแหล่ งการเรียนรู้
1. สื่ อและอุปกรณ์
1) ใบความรู้ที่ 2 เรื่ อง สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ความหมายของอะตอม ธาตุ โมเลกุล และสารประกอบ
3) ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
4) แบบฝึ กหัดที่ 2.1 เรื่ อง สมบัติของธาตุ

แบบฝึ กหัดที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสารบริ สุทธิ์
แบบฝึ กหัดที่ 2.3 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
แบบทดสอบหลังเรี ยน เรื่ อง สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
อุปกรณ์การทดลองตามใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ความหมายของอะตอม ธาตุ
โมเลกุลและสารประกอบ
10) แบบประเมิน
2. แหล่ งการเรียนรู้
1) ห้องสมุด หนังสื ออ่านประกอบหมวด 500 กลุ่มวิทยาศาสตร์
2) อินเทอร์เน็ต
- http ://www.siclinks.org
- http ://www.go.hrw.com
- http ://www.yahoo.com
- http ://www.lpst.ac.th
- http ://www.biotec.or.th
- http ://www.pcd.go.th
- http ://www.teacher.work.co.nz
- http ://www.chem4kids.com
- http ://www.chemistry.about.com
3) ห้องปฏิบตั ิการเคมี อาคารวิทยาศาสตร์
การวัดผลประเมินผล
1. ครู ประเมิน
- ประเมินความรู้
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ประเมินการทางานกลุ่ม
- ประเมินผลงาน
2. นักเรี ยนประเมินตนเองและประเมินการสอบจากบันทึกของนักเรี ยน
ด้ านความรู้ (K) นา้ หนักคะแนน 5 คะแนน
อธิ บายความแตกต่างระหว่างสมบัติลกั ษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
5)
6)
7)
8)
9)

ด้ านทักษะและกระบวนการ (P) นา้ หนักคะแนน 3 คะแนน
สารวจสารเนื้อเดียว เนื้อผสมในชีวติ ประจาวันและทดลองเพื่อจาแนกว่าสารบริ สุทธิ์ ใด
เป็ นธาตุหรื อสารประกอบ
ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (A) นา้ หนักคะแนน 2 คะแนน
มีความเพียรพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามกาหนดและตรงต่อเวลา มี
การทางานเป็ นกลุ่ม ให้ความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานกลุ่มทางานอย่างเต็มความสามารถ
ทาด้วยความสนุกสนาน เป็ นผูน้ าและผูต้ ามตามโอกาสและแสดงความพอใจ
เครื่องมือการประเมิน
1. แบบบันทึก ก
การทางานกลุ่ม
2. แบบบันทึก ข
การประเมินผลงาน
3. แบบบันทึก ค
การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. แบบบันทึก ง
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
เกณฑ์ การประเมินผล
- การประเมินการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ดี
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของการปฏิบตั ิ
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 1 คะแนน
- การประเมินผลงานนักเรียน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดีมาก ได้คะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ดี
ได้คะแนน 4 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
พอใช้ ได้คะแนน 2 คะแนน
ระดับคุณภาพของผลงาน
ควรปรับปรุ ง ได้คะแนน 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 60% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
ต่ากว่า 60% ลงมา ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
หลักฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน
1. รายงานการทากิจกรรมตามใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ความหมายของอะตอม ธาตุ โมเลกุล
และสารประกอบ ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม
2. แบบฝึ กหัดที่ 2.1 เรื่ อง สมบัติของธาตุ , แบบฝึ กหัดที่ 2.2 เรื่ อง การจาแนกสาร
บริ สุทธิ์ , แบบฝึ กหัดที่ 2.3 เรื่ อง การจาแนกสารเนื้อเดียวเนื้อผสม
3. ผลการทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
4. สมุดบันทึกผลการเรี ยนรู ้รายชัว่ โมงของนักเรี ยน
5. โครงงานการสารวจ เรื่ อง สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมในชีวติ ประจาวัน

บันทึกผลการสอน
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างสมบัติลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสมได้
ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยภาพรวม
นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่เล่นกันขณะปฏิบัติกิจกรรม
ผลการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย (ใบงาน/ชิ้นงาน/การนาเสนอผลงาน)
นักเรียนสามารถสารวจสารเนื้อเดียว เนื้อผสมในชีวิตประจาวันและทดลองเพื่อจาแนกว่าสารบริสุทธิ์ใด
เป็นธาตุหรือสารประกอบได้ ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องทากิจกรรมซ่อมเสริม
เพื่อให้เกณฑ์ตามจุดประสงค์
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม
นักเรียนมีความใฝ่รู้ – สร้างสรรค์ ชอบศึกษาค้นคว้า/ทดลองในเรื่องต่าง ๆ / กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีบางส่วนต้องคอยเตือนตลอดเวลา
ผลการประเมินบรรยากาศในการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสุขในการเรียน สังเกตจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
ผลการประเมินความรู้สึกของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนชอบกิจกรรมที่ครูจัดให้สังเกตจากบันทึกหลังเรียนของนักเรียน
ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นแผนการสอนที่เหมาะสมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ลงชื่อ

ผู้สอน
( นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ )
ตาแหน่ง ครู คศ. 3

แบบบันทึก … การอภิปรายและการนาเสนอผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการที่สังเกต

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 ( ว21101) 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.การอภิปรายผลการทดลองและ
การนาเสนอข้อสรุ ป
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 ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

เพียรพยายาม
ทางานเป็ นกลุ่ม
เป็ นผูน้ าและผูต้ ามโอกาส
รวมคะแนน

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

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

แบบบันทึก … การประเมินผังความคิด
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์
วันที่ ………………………………… ชั้น …………………………..
เรื่อง ……………………………………….
รายการทีส่ ั งเกต

1

2

3

กลุ่มที่
4 5

6

7

8

หมายเหตุ

1.ความถูกต้องของเนื้อหา
2.ความคิดสร้างสรรค์
3.ความสวยงาม
4.การเชื่อมโยงสื่ อความหมาย
รวมคะแนน

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

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

แบบบันทึก … การประเมินผลงาน
วิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน ( ว21101) 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………..

