แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื บพันธุ์ของสัตว์
เรื่อง การสื บพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
(การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์)
เวลา 2 ชัว่ โมง
………………………………………………………………………………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
มาตรฐานว 8.1ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู้การ
แก้ปัญหารู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอนสามารถอธิ บายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
ว 1.1 ป.5/4 อธิบายการสื บพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
ว 8.1 ม.1/1 ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้า
เรื่ องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ม.1/2 สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบหลายๆวิธี
ม.1/3 เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและ
ปลอดภัย โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
ม.1/4 รวบรวมข้อมูลจัดกระทาข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ม.1/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุนหรื อ
ขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ
ม.1/6 สร้างแบบจาลองหรื อรู ปแบบที่อธิบายผลหรื อแสดงผลของการสารวจตรวจสอบ
ม.1/7 สร้างคาถามที่นาไปสู่ การสารวจตรวจสอบ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องและนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่หรื ออธิ บายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรื อชิ้นงานให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ม.1/8 บันทึกและอธิ บายผลการสังเกต การสารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ
ให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่คน้ พบเมื่อมีขอ้ มูลและประจักษ์พยานใหม่
เพิ่มขึ้นหรื อโต้แย้งจากเดิม

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศและการปฎิสนธิ ของสัตว์(K)
2.อธิ บายลักษณะของไฮดราจากการสังเกตด้วยตาเปล่า (K)
3.อภิปรายและอธิบายการสื บพันธุ์ของไฮดรา(K)
4. นักเรี ยนมีทกั ษะการสังเกตและการลงข้อสรุ ปของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องลักษณะของไฮดราได้ (P)
5.นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์ใฝ่ เรี ยนรู ้และมุ่งมัน่ ในการทางาน(A)
สาระสาคัญ
การสื บพันธุ์แบบอาศัย หมายถึง การสื บพันธุ์ที่ตอ้ งอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (เซลล์อสุ จิ) ผสมเข้า
กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (เซลล์ไข่) และการที่เซลล์สืบพันธุ์ท้ งั สองเข้าผสมกัน เรี ยกว่า การปฎิสนธิ
สัตว์บางชนิดสื บพันธุ์แบบไม่อาศัย เช่นไฮดรา สามารถสื บพันธุ์โดยการแตกหน่อ
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
1.การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์
2.การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์
ทักษะ / กระบวนการ/ทักษะการคิด
1. ทักษะทางวิทยาศาสตร์
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
คุณลักษณะ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่อสัตย์สุจริ ต
มีวนิ ยั
 ใฝ่ เรี ยนรู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน
รักความเป็ นไทย
 มีจิตสาธารณะ

อื่น ๆ มีความ
รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………
……
สมรรถนะ
 ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
 ใบงาน
 ผังกราฟฟิ ค
โครงงาน
 สิ่ งประดิษฐ์
 อื่น ๆ
การประเมินผล
แบบทดสอบความรู้
แบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์
แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์
 แบบการประเมินตามสภาพจริ ง (รู บิค)
สื่ อการเรี ยนรู้ /แหล่ งการเรี ยนรู้
หนังสื อเรี ยน
 คู่มือครู
 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ พ.ศ.2551
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 ของจริ ง
 อื่น ๆสื่ อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระวิชาเรื่ อง การสื บพันธุ์ของสัตว์

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1.ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (E1)
1.ครู ทบทวนความรู ้เดิมของนักเรี ยนเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ของพืช เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ และสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
2.ครู ให้นกั เรี ยนดูสื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์เรื่ อง การสื บพันธุ์ของสัตว์
ครู : นักเรี ยนคิดว่าสัตว์จะมีการสื บพันธุ์แบบใด (แนวการตอบ: การสื บพันธุ์แบบอาศัย และ
สื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
3. ครู นาวีดีโอปลากัดเพศผูก้ บั ปลากัดเพศเมียให้นกั เรี ยนศึกษาสังเกตลักษณะปลากัดทั้งสองเพศ
แสดงความเห็นว่าปลากัดน่าจะเป็ นการสื บพันธุ์แบบใด(แนวการตอบ: การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ)
2.ขั้นสารวจ (E2)
1.ครู ให้นกั เรี ยนดูวดี ีโอ เรื่ องการสื บพันธุ์ของปลากัด แล้วร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการผสมพันธุ์
และการปฎิสนธิ ของปลากัด และบันทึกผลการอภิปรายลงในสมุดบันทึก
ครู : การปฏิสนธิ ของปลากัดเกิดขึ้นภายนอกหรื อภายในของร่ างกายของเพศเมีย (แนวการตอบ:
เกิดขึ้นภายนอกร่ างกายจากเพศเมีย)
ครู : มีสัตว์ใดบ้างที่มีการสื บพันธุ์แบบปฏิสนธิภายนอก (แนวการตอบ: กบ คางคก ปลาต่างๆ)
ครู :การปฎิสนธิ ภายนอกแตกต่างจาการปฏิสนธิ ภายในอย่างไร (แนวการตอบ:การปฎิสนธิภายใน
หมายถึง การที่เซลล์อสุ จิเข้าผสมกับเซลล์ไข่ในร่ างกายเพศเมีย จากนั้นเพศเมียก็ต้ งั ครรภ์และออกลูกเป็ นตัว
และเป็ นไข่)
ครู : สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีการปฏิสนธิภายใน (แนวการตอบ: สัตว์เลี้ยงลุกด้วยนม สัตว์จาพวกนก
สัตว์เลื้อยคลานและปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาฉลาม ปลาหางนกยูง )
3.ขั้นอธิบาย (E3)
1.ครู : การสื บพันธุ์ของสัตว์นอกจากจะสื บพันธุ์แบบอาศัยแล้ว สัตว์ยงั มีการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัย
อีกด้วย
2.นักเรี ยนรู ้จกั ไฮดราไหม ไฮดราสื บพันธุ์อย่างไร (แนวการตอบ:ไฮดรา (Hydras) เป็ นสัตว์น้ าชนิ ด
หนึ่ง ลาตัวยาวประมาณ 0.5-1 นิ้ว สื บพันธุ์ดว้ ยการแตกหน่อ พบได้ในแหล่งน้ านิ่งดารงชีวติ อย่างง่าย ๆ ตาม
คูน้ า หรื อสระน้ า ซึ่ งมีระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายไม่ยงุ่ ยาก โดยเฉพาะลาตัวไฮดราจะใสจึงยากแก่การ
สังเกตสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้)
3.ให้นกั เรี ยนสื บค้น ลักษณะของไฮดราจากวีดีโอหรื อภาพถ่าย สังเกตลักษณะของไฮดราและ
ภาพวาดที่สังเกตได้

ครู : ไฮดราสื บพันธุ์แบบใด และสื บพันธุ์ได้อย่างไร (แนวการตอบ: ไฮดราสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
โดยการแตกหน่อ)
4.ขั้นขยายความรู้ (E4)
ครู ให้ความรู้เพิ่มเติมไฮดราเป็ นสัตว์ที่มีอวัยวะเพศผูแ้ ละอวัยวะเพศเมียอยูภ่ ายในตัวเดียวกันจึงอาจ
สื บพันธุ์โดยใช้เพศภายในตัวเองหรื อข้ามตัวได้ แต่โดยปกติไฮดราจะสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการแตก
หน่อ นอกจากในสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น อาหารไม่สมบูรณ์จึงจะสื บพันธุ์โดยอาศัยเพศ
5.ขั้นประเมินผล (E5)
1.ให้นกั เรี ยนทบทวนคาตอบในใบงาน
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนย้อนกลับไปอ่าน สิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ แล้วตรวจสอบว่าได้เรี ยนรู ้
ครบถ้วนหรื อไม่เพียงใด

การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์ การประเมิน

ด้านความรู้ (K)
- การทาตอบคาถาม
1.สื บค้นข้อมูล อภิปราย และสรุ ปเกี่ยวกับ ระหว่างเรี ยน
การสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศและการปฎิสนธิ - การทาใบงาน
ของสัตว์
2.อธิบายลักษณะของไฮดราจากการสังเกต
ด้วยตาเปล่า
3.อภิปรายและอธิบายการสื บพันธุ์ของ
ไฮดรา

- การสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน
- แบบประเมินใบ
งานนักเรี ยน

มากกว่าร้อยละ 80

ด้านทักษะกระบวนการ(P)
สังเกตพฤติกรรม
1. นักเรี ยนมีทกั ษะการสังเกตและการลง
การทางานกลุ่ม
ข้อสรุ ปของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องลักษณะของ
ไฮดราได้ (P)

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

มากกว่าร้อยละ 80

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.มีความซื่อสัตย์
2.ใฝ่ เรี ยนรู้
3.มุ่งมัน่ ในการทางาน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

มากกว่าร้อยละ 80

- การสังเกต
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เกณฑ์ การประเมินใบงาน (รู บริคส์ )
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ประเด็นการประเมิน

(4)

(3)

(2)

(1)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง

1.ความถูกต้องของ

เนื้อหาเป็ นไป

เนื้อหาเป็ นไป

เนื้อหาเป็ นไป

เนื้อหาไม่

เนื้อหา

ตามที่กาหนด

ตามที่กาหนด

ตามที่กาหนด

เป็ นไปตามที่

มีรายละเอียด

มีรายละเอียด

มีรายละเอียด

กาหนด

ครอบคลุมทุก

ครอบคลุม

ครอบคลุม

รายละเอียดไม่

บางส่ วน

ครอบคลุม

ส่ วน
2.ภาษาที่ใช้

ไม่มีการสะกด

การสะกดคาผิด

การสะกด

การสะกดคาผิด

คาผิด

ไม่เกิน 2 แห่ง

คาผิด 3 แห่ง

4 แห่งขึ้นไป

3.ความคิดสร้างสรรค์ใน แสดงออกถึง

มีแนวคิดแปลก

มีความ

ไม่แสดงแนวคิด

การนาเสนอข้อมูล

ความคิด

ใหม่แต่ยงั ไม่เป็ น น่าสนใจแต่ยงั ใหม่

สร้างสรรค์

ระบบ

แปลกใหม่และ

รวม

4

4

4

ไม่มีแนวคิด
แปลกใหม่

เป็ นระบบ
4.ความเป็ นระเบียบ

งานมีความเป็ น งานส่ วนใหญ่มี

งานมีความ

งานส่ วนใหญ่

ระเบียบ

ความเป็ น

เป็ นระเบียบแต่ ไม่เป็ นระเบียบ

แสดงออกถึง

ระเบียบแต่ยงั มี

มีขอ้ บกพร่ อง

และมี

ความประณี ต

ข้อบกพร่ อง

บางส่ วน

ข้อบกพร่ อง

4

เล็กน้อย
5.ความตรงต่อเวลา

ส่ งชิ้นงาน

ส่ งชิ้นงานช้ากว่า ส่ งชิ้นงานช้า

ส่ งชิ้นงานช้า

ภายในเวลาที่

กาหนด 1 วัน

กว่ากาหนด 2

กว่ากาหนดเกิน

วัน

3 วันขึ้นไป

กาหนด
รวม

4

20
คะแนน

แบบประเมินใบงาน (กลุ่ม)
คาชี้แจงทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องตรงกับใบงาน ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

ภาษาที่ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ใน

การนาเสนอข้อมูล
ความเป็ นระเบียบ

ความตรงต่อเวลา

กลุ่ม

เนื้อหา

ที่

ความถูกต้องของ

รายการประเมิน

4

4

4

4

4
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

รวม
คะแนน

20

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
18 - 20
14 - 17
10 - 13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ลงชื่อ..............................................ผูป้ ระเมิน
(นางสาวบุษบงก์ วงศยา)

เกณฑ์ การแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์ การให้ คะแนน
นา้ หนัก
คะแนน

(3)
ดี

(2)
พอใช้

(1)
ปรับปรุ ง

นักเรี ยนทางานที่
รับมอบหมายให้
สมบูรณ์ตาม
กาหนดและตรง
ต่อเวลา
ความสนใจใฝ่ นักเรี ยนมีความ
รู้
ใส่ ใจ
กระตือรื อร้น
ชอบซักถามทุก
ครั้ง

นักเรี ยนทางานที่
รับมอบหมายให้
สมบูรณ์เล็กน้อย
ตามกาหนดและ
ตรงต่อเวลา
นักเรี ยนมีความใส่
ใจ กระตือรื อร้น
ชอบซักถามบ่อบ
ครั้ง

นักเรี ยนทางานที่
รับมอบหมายไม่
สมบูรณ์แต่ตรงต่อ
เวลา

นักเรี ยนทางานที่
รับมอบหมายไม่
สมบูรณ์และไม่
ตรงต่อเวลา

4

นักเรี ยนมีความใส่
ใจ กระตือรื อร้น
ชอบซักถาม
บางครั้ง

นักเรี ยนไม่มี
ความใส่ ใจ
กระตือรื อร้น
และซักถาม

4

ความซื่อสัตย์

นักเรี ยนเสนอ
ความจริ งถึงแม้วา่
ผลที่ออกมาตรง
กับคนอื่น แต่แอบ
อ้างข้อมูลคนอื่น

นักเรี ยนเสนอเป็ น
ความจริ งและแอบ
อ้างข้อมูลคนอื่น
บ่อยครั้ง

นักเรี ยนเสนอไม่
เป็ นความจริ ง
และแอบอ้าง
ข้อมูลคนอื่น

4

เสนอความจริ ง
ถึงแม้วา่ ผลที่
ออกมาตรงกับคน
อื่น แต่แอบอ้าง
ข้อมูลคนอื่น

เสนอเป็ นความจริ ง เสนอไม่เป็ น
และแอบอ้างข้อมูล ความจริ งและ
คนอื่นบ่อยครั้ง
แอบอ้างข้อมูล
คนอื่น

ประเด็นการ
ประเมิน
ความ
รับผิดชอบ

มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน

(4)
ดีมาก

นักเรี ยนเสนอ
ความจริ งถึงแม้วา่
ผลที่ออกมาไม่
ตรงกับคนอื่น ไม่
แอบอ้างข้อมูล
คนอื่น
ตั้งใจทางานที่
ได้รับมอบหมาย
พยายามหา
คาตอบ สื บค้น
ข้อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู้เพื่อให้
ได้มาของคาตอบ

รวม

4

16

1

เด็กชายบัณฑิต มณี วรรณ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เด็กชายนิรุทธ์ ทิศดอนตอง
เด็กชายศุภวิชญ์ กันทะวงค์
เด็กชายรณชัย ธรรมขันแก้ว
เด็กชายเอกชัย ธรรมขัน
เด็กชายพิพฒั น์ สุภายอง
เด็กชายณัฐพงค์ปญญาผัด
เด็กชายเกียรติคุณ ถุงแก้ว
เด็กชายจิรเดช เป็ งมา
เด็กหญิงณัฐริ กา ปวนสิ งห์
เด็กหญิงนันทกา ประทุมธา
เด็กหญิงอรพรรณ มณี วรรณ
เด็กหญิงโสมรัศมี มณี วรรณ
เด็กหญิงสุภทั รา อนุมะ
เด็กหญิงจีรวรรณ ปั นยูน

17

เด็กหญิงชลธาร ทองน้อย
เด็กหญิงอภิสรา หวายพรม
เด็กหญิงจิดาภา อนันชัย
กัญญาวีร์ บุง้ ทอง

18
19
20

เด็กหญิงกษิรา มูลกาวิน

4

4

ความมีเหตุผล

4

ความซื่อสัตย์

ชื่อ- สกุล

ความสนใจใฝ่ รู้

ที่

ความ
รับผิดชอบ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ลงในช่ องตรงกับใบงาน ตามเกณฑ์ การประเมินทีก่ าหนดป.5
รายการประเมิน
รวมคะแนน

4

16

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
14 - 16
11 – 13
8 – 10
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
ลงชื่อ..............................................ผูป้ ระเมิน
(.....................................................)

เกณฑ์ การตัดสิ น
- รายบุคคล นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ไม่ต่ากว่าระดับ 2 จึงถือว่าผ่าน
- รายกลุ่มร้อยละ 80ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด มีผลการเรี ยนรู ้ไม่ต่ากว่าระดับ 2

ข้อเสนอแนะ
 ใช้สอนได้
 ควรปรับปรุ ง ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……………
ลงชื่อ………..…………………….…………
(........................................... )
ตาแหน่ง................................................................
วันที่........เดือน..............พ.ศ............

บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
ชั้น ................
ความเหมาะสมของกิจกรรม  ดี
 พอใช้  ปรับปรุ ง……………………….
ความเหมาะสมของเนื้อหา  ดี
 พอใช้  ปรับปรุ ง………………………
ความเหมาะสมของเวลา ดี
 พอใช้  ปรับปรุ ง………………………
ความเหมาะสมของสื่ อ
ดี
 พอใช้ ปรับปรุ ง………………………
อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………...
สรุ ปผลการประเมินผูเ้ รี ยนด้านความรู้
นักเรี ยนจานวน…….คนคิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯอยูใ่ นระดับ 1
นักเรี ยนจานวน…….คนคิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯอยูใ่ นระดับ 2
นักเรี ยนจานวน…….คนคิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯอยูใ่ นระดับ 3
นักเรี ยนจานวน…….คนคิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯอยูใ่ นระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินผูเ้ รี ยนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 1
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 2
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 3
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 4
สรุ ปผลการประเมินผูเ้ รี ยน
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 1
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 2
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 3
นักเรี ยนจานวน…….คน คิดเป็ นร้อยละ………..มีผลการเรี ยนรู ้ฯ อยูใ่ นระดับ 4

สรุ ปโดยภาพรวมมีนกั เรี ยนจานวน………คน คิดเป็ นร้อยละ……….ที่ผา่ นเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป
ซึ่ง ………. กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ……มีนกั เรี ยนจานวน………คน คิดเป็ นร้อยละ……
ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด

ข้อสังเกต/ค้นพบ
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………….……………………………………
แนวทางแก้ไขปั ญหาเพื่อปรับปรุ ง
……………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………….……………
ผลการพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………….…………………………………

ลงชื่อ………..……..…………………..…
( ………………………………… )
ผูส้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ/สายชั้น
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………..………..……
(....................................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระ/สายชั้น……………………..
ความเห็นของฝ่ ายวิชาการ
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
ลงชื่อ …………………………....……..
( …………………………… )
ฝ่ ายวิชาการ
ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
ลงชื่อ …………………………....……..……………..….
(………………………………….)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน……………………..

ใบงานที่ 1.4
เรื่อง การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็ นอย่างไร
บันทึกผลการทากิจกรรม
1.วาดภาพไฮดราที่สังเกตได้

2.ลักษณะไฮดราที่สังเกตได้เป็ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
3.ไฮดราสื บพันธุ์แบบใด และสื บพันธุ์ได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
4.สรุ ปได้วา่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 1.4
เรื่อง การสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เป็ นอย่างไร
บันทึกผลการทากิจกรรม
1.วาดภาพไฮดราที่สังเกตได้

2.ลักษณะไฮดราที่สังเกตได้เป็ นอย่างไร
(แนวการตอบ: ไฮดรามีรูปร่ างเป็ นทรงกระบอก มีปากและหนวดรอบปากเมื่อดูดว้ ยตาเปล่าเห็นเป็ นเส้น
เล็กๆ)
3.ไฮดราสื บพันธุ์แบบใด และสื บพันธุ์ได้อย่างไร
(แนวการตอบ:ไฮดราสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ หน่อที่หลุดออกมา สามารถเจริ ญเติบโต
เป็ นตัวใหม่ต่อไป)
4.สรุ ปได้วา่ อย่างไร
(แนวการตอบ:สัตว์บางชนิดอาจสื บพันธุ์ได้โดยอาศัยเพศ เช่น ไฮดราสื บพันธุ์ได้โดยการแตกหน่อ)

