
 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที ่1 วชิาชีววทิยา  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง รหัสวชิา ว 30243 

 
 

เร่ือง   
การค้นคว้าทีเ่กีย่วข้องกบัการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 
 
 
 
 

นางสาวบวัสด  แสนโคตร 
ครูช านาญการ 

 
 

โรงเรียนโนนกอกวทิยา  
อ าเภอโนนกอกวทิยา จังหวดัชัยภูม ิ
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 
รายวชิาชีววทิยาเพิม่เติม 3    รหัสวชิา ว 30243  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3  การสังเคราะห์ด้วยแสง            การค้นคว้าทีเ่กีย่วข้องกบัการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ภาคเรียนที ่2        เวลา  2  ช่ัวโมง 
............................................................................................................................. ................................ 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 1.1    เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และหนา้ท่ีของ 
ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวติท่ีท างานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใชใ้นการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวติ 
ผลการเรียนรู้ 

สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการค้นควา้ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ทดลองและ
อภิปรายเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
สาระส าคัญ 
 การคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนัการสังเคราะห์ดว้ยแสง  การสังเคราะห์ดว้ยแสง  (Photosynthesis)  เป็น

กระบวนการสร้างอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตของพืชสีเขียว  จาก  H2O  และ  CO2  โดยอาศยัคลอโรฟิลล ์ 

แสงสว่าง  เป็นตวัช่วย  และเอนไซม์ในเม็ดคลอโรพลาสต์  เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา  ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์หลาย

ท่านไดท้  าการศึกษาคน้ควา้มานานแลว้เก่ียวกบัปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ 

1. อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการคน้ควา้ของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
ทกัษะกระบวนการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลการคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์(จิตวทิยาศาสตร์) 

3. แสดความสนใจใฝ่รู้ ความรอบคอบ การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  ความมีเหตุผล และ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์

สาระการเรียนรู้ 
การคน้ควา้เก่ียวกบักระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

1. Van  Helmont     ตน้หลิวเจริญเติบโตไดดี้เพราะน ้า 

2. Joseph  Priestley  พืชสีเขียวสามารถเปล่ียนอากาศเสียใหเ้ป็นอากาศดีได ้
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3. Jan  Ingen  Housz พืชสีเขียวสามารถเปล่ียนอากาศเสียใหเ้ป็นอากาศดีได ้ ตอ้งมีแสงสวา่ง 

4. Theodore  de  Soussure สารอินทรียท่ี์ไดจ้ากการสร้างอาหารของพืชคือสารประเภท 

คาร์โบไฮเดรต  (โดยอาศยั  H2O  และ  CO2) 

5. Jean  Senebier  ก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ และหายใจ  คือ  CO2  และก๊าซท่ีช่วยในการ 

ลุกไหมแ้ละช่วยในการหายใจของสัตว ์คือ  O2 

6. Julius  Sachs  พบวา่ สารอินทรียท่ี์พืชสร้างข้ึนคือ น ้าตาล (สารคาร์โบไฮเดรต)  

7. Van  Neil  แบคทีเรียบางชนิดสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้ โดยไม่ใชน้ ้าแต่ใช ้  

H2S  แทน   

8. Robin  Hill  ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะมี  NADP+  เป็นตวัรับอิเล็กตรอน   

เช่นเดียวกบัเกลือเฟอริก 

9. Daniel  Arnon  กระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงมี  2  ขั้น คือ    

1. ปฏิกิริยาท่ีตอ้งใชแ้สง  (Light   reaction) 

2. ปฏิกิริยาท่ีไม่ตอ้งใชแ้สง  (Dark  reaction) 

หลกัฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้ / การวดัผลและประเมินผล 

ความรู้ 

ภาระงาน/ช้ินงาน วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑท่ี์ใช ้ ผูป้ระเมิน 

-การเขียนรายงาน ตรวจรายงาน แบบประเมินการ

เขียนรายงาน 

ผา่นเกณฑ์

ประเมินตามแบบ

ประเมินอยา่ง

นอ้ย ร้อยละ70  

ครู / 

นกัเรียน 

ทกัษะ / กระบวนการ 

ภาระงาน/ช้ินงาน วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑท่ี์ใช ้ ผูป้ระเมิน 

ใบงานเร่ืองการคน้ควา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ

สังเคราะห์ดว้ยแสง 

การสังเกต แบบสังเกต

พฤติกรรมการ

แกปั้ญหาของ

นกัเรียน 

ผา่นเกณฑ์

ประเมินตามแบบ

ประเมินอยา่ง

นอ้ย ร้อยละ70 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ภาระงาน/ช้ินงาน วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑท่ี์ใช ้ ผูป้ระเมิน 

1.ความรับผดิชอบ   

ท างานเสร็จทนัเวลา 

2.ความร่วมมือร่วมใจใน

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.ใฝ่เรียนรู้ 

ก า ร สั ง เ ก ต

พฤติกรรม 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์

ผา่นเกณฑ์

ประเมินในแต่ละ

ขอ้ไม่นอ้ยกวา่

ระดบั 3 

ครู 

 

ค าถามส าคัญ 
1. นกัวทิยาศาสตร์ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสงมาแลว้อยา่งไรบา้ง 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา   

1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใหน้กัเรียนดูตน้ไม ้ แลว้ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
- พืชมีอวยัวะต่าง ๆ ท่ีมีโครงสร้างเหมาะสมต่อการท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร  โดยเฉพาะใบ 

ของพืชมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการท าหนา้ท่ีท่ีส าคญั คือ (ใบไมส้ามารถน าพลงังานแสงมาตรึงแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละสร้างเป็นอาหารเก็บไวใ้นรูปสารอินทรียโ์ดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง) 

2. ครูใชเ้ทคนิค  K W L  (Know – Want to know - Learned) ใหน้กัเรียนเขียนขอ้ความเก่ียวกบั 
การศึกษาของนกัวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง  ลงในกระดาษ Post it ท่ีครูแจกให ้ คนละ 2 
แผน่  (แผน่ละสี) 

- แผน่ท่ี 1 นกัเรียนรู้อะไรมาบา้ง 
- แผน่ท่ี 2 นกัเรียนตอ้งการรู้อะไรบา้ง  

 (ส่วนแผน่ท่ี 3 เก็บไวเ้ขียนทา้ยชัว่โมงเรียน) 
3. หลงัจากท่ีนกัเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จ ใหน้ ากระดาษไปติดท่ีกระดานด า 
4. ครูใหต้วัแทนนกัเรียนประมาณ 3-4 คน  ร่วมกนัจดักลุ่มของกระดาษขอ้ความ  
5. ตวัแทนนกัเรียนน าเสนอค าตอบของเพื่อนนกัเรียน  

ค าถามทีน่ าสู่การศึกษาค้นคว้า  : นักวทิยาศาสตร์ได้ศึกษาเกีย่วกบัการสังเคราะห์ด้วยแสงมาแล้วอย่างไรบ้าง 
ขั้นที ่2 ท าความเข้าใจกบัปัญหา 

6. ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมกบันกัเรียน  การศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง  บางเร่ือง 
ตอ้งอาศยัระยะเวลาหลายปี  และตอ้งอาศยัความสามารถในการคน้ควา้หาความรู้ของนกัวิทยาศาสตร์หลาย
ยคุหลายสมยัต่อเน่ืองกนั 
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7. นกัเรียนตั้งค  าถามในประเด็นท่ีนกัเรียนอยากรู้  จากสถานการณ์ทีว่่านักวทิยาศาสตร์ได้ศึกษา 
เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงมาแล้วอย่างไรบ้าง   โดยครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนคิดละเอียดข้ึนจน
สามารถบอกแนวทางไปไปสู่การศึกษาคน้ควา้ 
ขั้นที ่3  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
         8. .  ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  โดยในแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย (เรียนอ่อน ,  เรียนปาน
กลาง ,  เรียนเก่ง)  โดยก าหนดหนา้ท่ีดงัน้ี  1. คุณอ านวย  2.  คุณจดัการ  3.  คุณวางแผน  4.  คุณวางแผน 
          9. คุณอ านวย ของแต่ละกลุ่ม จบัสลากการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง  
ดงัน้ี 
 9.1   แวน เฮลลม์อง 
 9.2  โจเซฟ  พริสตลี์ย ์
 9.3  แจน อินเก็น  ฮูซ 
 9.4  ธีโอดอร์  เดอ  โซซู 
 9.5  แวนนีล 
 9.6  โรบิน  ฮิลล ์
 9.7  แดเนียล  อาร์นอล 
       10. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัการศึกษาของนกัวทิยาศาสตร์ 
ขั้นที ่4  การสังเคราะห์ความรู้ 

11. นกัเรียนน าผลการศึกษาท่ีนกัเรียนร่วมกนัศึกษามาน าเสนอภายในกลุ่ม  โดยครูผูส้อนท าหนา้ท่ี 
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้  มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น   

12. นกัเรียนทบทวนและหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะใหข้อ้มูลสามารถตอบค าถามท่ีอยากรู้ไดท้ั้งหมด 
ขั้นที ่5  สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
       13 .นกัเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกนัสรุปผลการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ใหม่  โดยร่วมกนั
ระดมสมอง จดัท าเป็นแผนผงัความคิดหลกั  
ขั้นที ่6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
      14.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนผงัความคิดหลกัท่ีไดจ้ากการระดมสมอง  แลว้ติดแสดงผลงาน 
      15. ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกนัประเมินผลงานของเพื่อนกลุ่มอ่ืน โดยการเดินเยี่ยมชมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนั  Gallary  walk  (ถา้เห็นดว้ยท าเคร่ืองหมายถูก  ถา้สงสัยสามารถเขียนค าถามหรือขอ้สงสัยได)้ 
      16. นกัเรียนทุกคนเขียน ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง  ( K W L) 
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ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพการศึกษาของนกัวทิยาศาสตร์เร่ืองการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
2. สีไม ้
3. กระดาษชาร์ต 
4. ใบความรู้เร่ือง  การคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง 
5. ใบงานเร่ือง การคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ดว้ยแสง 

 
 - 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
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แบบบนัทึกหลงัสอน 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ผูเ้รียนผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

จ านวน ...............................  คน   คิดเป็นร้อยละ ..................... 
1.2 ผูเ้รียนไม่ผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้  จ านวน .................... คน  ไดแ้ก่ 

1. ………………………………......................... สาเหตุ............................................................ 

2. ……………………………………………....สาเหตุ .............................................................. 

3……………………………………………..     สาเหตุ ............................................................. 

2. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
2.1 ขั้นก าหนดปัญหา………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………..………………………… 
2.2 ขั้นท าความเขา้ใจกบัปัญหา…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 ขั้นด าเนินการศึกษาคน้ควา้…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
2.4 ขั้นสังเคราะห์ความรู้…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
2.5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
2.6 ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
3. ปัญหา / อุปสรรค 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ............................................... 
                (นางสาวบวัสด  แสนโคตร) 
                        ครู 
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ขอ้เสนอแนะของหวัหนา้สถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

      ลงช่ือ...................................................... 
                   (นายปัญญา      เพียพิมเพิ่ม) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนกอกวทิยา 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

เลขท่ี 
ระบุปัญหา วเิคราะห์ปัญหา 

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา 

ตรวจสอบ
ผลลพัธ์ิ รวม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
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แบบสังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาของนกัเรียน (ต่อ) 

เลขท่ี 
ระบุปัญหา วเิคราะห์ปัญหา 

เสนอวธีิการ
แกปั้ญหา 

ตรวจสอบ
ผลลพัธ์ิ รวม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
27              
28              
29              
30              

 

 
      ลงช่ือ........................................................... ผูป้ระเมิน 
                      (นางสาวบวัสด   แสนโคตร) 
       ............../..................../..................... 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาของนกัเรียน 

หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1.ขั้นระบุปัญหา -สามารถระบุปัญหาท่ี

ส าคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ได ้

-สามารถระบุปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์
ได ้

-ไม่สามารถระบุปัญหา
ของสถานการณ์ได ้

2. ขั้นวเิคราะห์ปัญหา - สามารถระบุสาเหตุท่ี
เป็นไปไดท่ี้ท าใหเ้กิด
ปัญหา 

-สามารถระ บุส า เห ตุ
ทัว่ไปท่ีท าให้เกิดปัญหา
ได ้

-ไม่สามารถระบุสาเหตุ
ของปัญหาได ้

3. ขั้นเสนอวธีิการ
แกปั้ญหา 

-สามารถเสนอวธีิการ
แกปั้ญหาไดต้รงกบัสาเหตุ
และมีทางเลือกท่ี
หลากหลาย 

-สามารถเสนอวิ ธีการ
แ ก้ ปั ญห า ไ ด้ ต ร ง กับ
สา เหตุ เพียงทาง เ ลือก
เดียว 

-ไม่สามารถเสนอวิธีการ
แกปั้ญหาได ้

4. ขั้นตรวจสอบ
ผลลพัธ ์

-สามารถอธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งกบั
ปัญหาหลงัจากการ
แกปั้ญหา 

-สามารถอธิบายผล ท่ี
เ กิ ด ข้ึ นหลั ง จ า ก ก า ร
แกปั้ญหาได ้

-ไม่สามารถอธิบายผลท่ี
เ กิ ด ข้ึ นหลั ง จ า ก ก า ร
แกปั้ญหาได ้

 
 
ระดบัคุณภาพ 
คะแนน  10 -12   ระดบั  ดีมาก 
คะแนน  7 - 9   ระดบั  ดี 
คะแนน  4 – 6  ระดบั  พอใช ้
ต ่ากวา่  4   คะแนน  ระดบั  ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม 
ช่ือผูป้ระเมิน .................................................................................................................................................... 
ประเมินกลุ่มท่ี ................................  เร่ือง ....................................................................................................... 
รูปแบบผลงาน................................................................................................................................................... 
วนัท่ี ......................เดือน ........................................................... พ.ศ. .......................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินใส่เคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบประเมินผลงานกลุ่ม 
รายการ 4 3 2 1 ขอ้เสนอแนะ 

เน้ือหา      
1. ความถูกตอ้งของเน้ือหา      
2. การล าดบัความคิด      
3. การสรุปความคิดเห็น      

รูปแบบการน าเสนอ      
1. ความน่าสนใจ      
2. ความคิด ริเร่ิม สร้างสรรค ์      

การท างานกลุ่ม      
1. ความพร้อมเพรียง      
2. การท างานเป็นระบบ      
3. การมีส่วนร่วม      
4. ความภูมิใจในผลงาน      

ระดบัคุณภาพ 
คะแนน  29 – 36         ระดบั  ดีมาก 
คะแนน  26 – 28         ระดบั   ดี 
คะแนน  22 – 25          ระดบั  พอใช ้
ต ่ากวา่  22  คะแนน     ระดบั  ปรับปรุง 

สรุปการประเมินผลงานกลุ่ม 
............................................................................................ 
รวมไดค้ะแนน .................................................................... 
คิดเป็นร้อยละ ..................................................................... 
อยูใ่นเกณฑ ์......................................................................... 
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หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
.เน้ือหา     
1. ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา 

-เน้ือหาถูกตอ้งตรง
ตามหวัขอ้เร่ือง 

-มีความบกพร่อง
ของเน้ือหาบา้ง
เล็กนอ้ย 

-มีความบกพร่อง
ของเน้ือหา
บางส่วนท่ีควร
ปรับปรุง 

-บกพร่อง
ค่อนขา้งมากและ
สมควรปรับปรุง 

2.การล าดบั
ความคิด 

-มีการจดักระท า
ขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบแยกแยะ
ขอ้มูลและจดักลุ่ม
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน  

-มีการจดักระท า
ขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ  และจดักลุ่ม
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 

-มีการจดั
เรียงล าดบัขอ้มูล
ถูกตอ้ง 

-ไม่มีการจดักระท า
ขอ้มูล 

3.การสรุปความ
คิดเห็น 

-สรุปผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งกระชบั  
ชดัเจน  และมี
เหตุผลอา้งอิงจาก
การสืบคน้ได ้

-สรุปผลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง กระชบั 
ชดัเจน  แต่ยงัไม่
สามารถอา้งอิงได ้

-สรุปผลไดก้ระชบั
กะทดัรัด  แต่ไม่
ชดัเจน 

-สรุปผลโดยไม่ใช้
ขอ้มูลและไม่
ถูกตอ้ง 

รูปแบบการ
น าเสนอ 

    

1.ความน่าสนใจ ออกแบบการ
น าเสนอได้
น่าสนใจ มีเทคนิค
น่าสนใจ 

-ออกแบบการ
น าเสนอไดใ้น
ระดบัดี  มีลูกเล่น
บา้ง 

-ออกแบบการ
น าเสนอไดเ้รียน
ง่าย  ขาดลูกเล่น 

-ออกแบบการ
น าเสนอไดย้งัไม่ดี
พอ  ขาดลูกเล่น 

2.ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

-งานมีความแปลก
ใหม่ สวยงามและ
แตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืนอยา่งโดดเด่น 

-งานมีความแปลก
ใหม่ สวยงามและ
แตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืนเล็กนอ้ย 

-งานมีความ
สวยงาม 

-งานราบเรียบ  
และยงัไม่สวย 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
การท างานกลุ่ม     
1.ความพร้อม
เพรียง 

-มีการวางแผนท่ีจะ
คน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเช่ือถือ
ได ้

-มีการวางแผนท่ีจะ
คน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

-มีการวางแผนท่ีจะ
คน้ควา้ขอ้มูลเพียง
แหล่งเดียว 

-ไม่สามารถวาง
แผนการคน้ควา้
ขอ้มูลได ้ตอ้งให้
ความช่วยเหลือ 

2.การท างานเป็น
ระบบ 

-ด าเนินการ
ปฏิบติังานตาม
แผนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม  
ครบถว้นและ
สมบูรณ์ 

-ด าเนินการ
ปฏิบติัการงานตาม
แผนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม 

-ด าเนินการ
ปฏิบติังานตาม
แผนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสมแต่ตอ้ง
ใหค้  าแนะน าเป็น
บางคร้ัง 

-ตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานตาม
แผนทุกขั้นตอน 
ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได ้

3.การมีส่วนร่วม -กระจายงานได้
ทัว่ถึงและตรงตาม
ความสามารถ 

-กระจายงานไดใ้น
ระดบัดี แต่ยงัไม่
ทัว่ถึงทุกคน 

-กระจายงานไม่
ทัว่ถึง  ตรงตาม
ความสามารถบา้ง
ไม่ตรงบา้ง 

-กระจายงานไดไ้ม่
ทัว่ถึงและไม่ตรง
ตามความสามารถ 

4.ความภูมิใจใน
ผลงานของสมาชิก 

-ทุกคนพอใจใน
ผลงานและภูมิใจ
ในการน าเสนอ
ผลงานของตนเอง 

-80% ของกลุ่ม
พอใจในผลงาน
และภูมิใจในการ
น าเสนอผลงาน 

-60% ของกลุ่ม
พอใจในผลงาน
และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

- 40% ของกลุ่ม
พอใจในผลงาน
และภูมิใจในการ
น าเสนอผลงาน
ของตนเอง 
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