แผนการวัดผลและประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อุตราส่ วนคะแนนระหว่ างเรี ยน : ปลายภาคเรียน = 80 : 20
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พนื้ ฐาน รหัสวิชา ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ครู ผ้ สู อน นายประยงค์ ด่ วนเดิน / นายเดชศรี สุ วริ ัตน์
การวัดผล

สัปดาห์ ท่ ี

มาตรฐาน/ตัวชีว้ ดั

สัดส่ วนคะแนน
K

ก่อนกลางภาค 30
คะแนน

P

รวมคะแนน

ชิน้ งาน/ภาระงานที่
นักเรียนต้ องทา

A

วิธรการ/รูปแบบ
ของเครื่องมือใน
การวัดผล
นักเรี ยนทา
แบบทดสอบเป็ น
ปรนัย 20 ข้ อๆ 0.5
คะแนน

สัปดาห์ที่ 1-4

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจ
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต

5

3

2

10

แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่ อง พันธุกรรม

สัปดาห์ที่ 5-7

มาตรฐาน ว 1.1 เข้ าใจหน่วย
พื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้ าง และ
หน้ าที่ของระบบต่างๆโครงสร้ าง
และการทางาน

3

10

2

15

แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่ อง ระบบนิเวศ

นักเรี ยนทา
แบบทดสอบเป็ น
ปรนัย 20 ข้ อๆ 0.5
คะแนน

สัปดาห์ที่ 8-10

ว 4.1 อธิบายงานและพลังงานทีก่ ระทา

2

2

1

5

แบบทดสอบเก็บคะแนน

นักเรี ยนทา

ต่อวัตถุในสภาพ

รวมก่อนกลางภาค
สอบกลางภาค

หลังกลางภาค 30
คะแนน

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจ
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจ
หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆโครงสร้าง
และการทางาน

10
10

15
5

5
5

30
20

เรื่ อง งานและพลังงาน

แบบทดสอบเป็ น
ปรนัย 20 ข้ อๆ 0.5
คะแนน

ข้ อสอบกลางภาค

แบบทดสอบแบบ
ปรนัย 20 ข้ อๆ 0.5
คะแนน แบบทดสอบ
อัตนัย 2 ข้ อๆ 5
คะแนน

นักเรี ยนทา
แบบทดสอบเป็ น
ปรนัย 30 ข้ อๆ 0.5
คะแนน
นักเรี ยนทา

สัปดาห์ที่ 11-16

ว 1.1 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิง่ เร้ า
ภายนอกและภายใน

5

8

2

15

แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่ อง ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชีวิต

สัปดาห์ที่ 17-25

ว 4.1 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่

5

1

1

7

แบบทดสอบเก็บคะแนน

หยุดนิ่งหรื อวัตถุเคลือ่ นที่ด้วยความเร็ว
คงตัว
สัปดาห์ที่ 26-32

รวมหลังภาค 30
คะแนน
สอบปลายภาค

มาตรฐาน ว 8.1 ใ
ช้
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ในการสื บ เสาะหา
ความรู้ การแก้ ปัญหา รู้วา่ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ส่ ว นใหญ่ มี
รู ปแบบที่แน่นอน สามารถอธิ บายและ
ต ร ว จ ส อ บ ได้ ภา ย ใ ต้ ข้ อ มู ล แ ล ะ
เครื่ องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานันๆ
้ เข้ าใจ
ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สัง คม
และสิ่ ง แวดล้ อมมี ค วามเกี่ ย วข้ อง
สัมพันธ์กนั

ว 1.1 สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิง่ เร้ า
ภายนอกและภายใน
ว 4.1 อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุที่
หยุดนิ่งหรื อวัตถุเคลือ่ นที่ด้วยความเร็ว
คงตัว
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ กระบวนการทาง

เรื่ อง แรงและการ
เคลือ่ นที่
4

2

2

8

14

11

5

30

10

5

5

20

แบบทดสอบเก็บคะแนน
เรื่ อง เทคโนโลยีอวกาศ

ข้ อสอบปลายภาค

แบบทดสอบเป็ น
อัตนัย 14 ข้ อๆ 0.5
คะแนน
นักเรี ยนทา
แบบทดสอบเป็ น
ปรนัย 16 ข้ อๆ 0.5
คะแนน

ข้ อสอบปรนัย 40
ข้ อๆ0.5 คะแนน

วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ใน
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ ปัญหา รู้
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ ้น
ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ ข้อมูล
และเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานันๆ
้
เข้ าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิง่ แวดล้ อมมีความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กนั

รวมคะแนน

44

36

20

100

