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ค าน า
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E) เรื่อง “การด ารงชีวิต
ของพืช” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์               
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยจัดท าให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551               
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้ เรียน โดยชุดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้                   
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นความสนใจในการพัฒนาความรู้  
และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม                
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งหมด 8 ชุด ส าหรับใช้ในหน่วยการเรียนรู้จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 เรื่อง ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 3 เรื่อง การล าเลียงน้ าและอาหารของพืช   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 4 เรื่อง การคายน้ าของพืช    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 5 เรื่อง โครงสร้างของดอก    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 6 เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 7 เรื่อง การตอบสนองของพืช    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 8 เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช   

ฉบับนี้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ผู้จัดท า                          
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์                             
และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้              
เรื่อง “การด ารงชีวิตของพืช” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

กันต์กมล  คุณรัตน์ 
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สารบัญ 
 
           หน้า 
 ค าน า            ก 
 สารบัญ            ข 
 สารบัญรูปภาพ           ง 

ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        1 
 บทบาทของคร ู           5 
 บทบาทของนักเรียน          6 

ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        8 
 แผนภูมิการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   9 

แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1      10 
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ชั่วโมงท่ี 1        14 

 กิจกรรมชุดที่ 1 
  กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1        15 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   16 
ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง    20 
แบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง    22 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ชั่วโมงท่ี 2 – 3       23 
  กิจกรรมฝึกคิดท่ี 1.2        24 
  ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ     25 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ     29 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
  แบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ     32 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1      33 
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
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สารบัญ(ต่อ) 
 
           หน้า 

ภาคผนวก          37 
 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       38 

แนวค าตอบกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1       39 
  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมฝึกคิดท่ี 1.1      40 

แนวค าตอบใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  41  
  เกณฑ์การให้คะแนนแบบใบกิจกรรมที่ 1.1       43 

เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 แนวค าตอบแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   47 

  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  48 
แนวค าตอบกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.2       50 

  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมฝึกคิดท่ี 1.2      51 
แนวค าตอบใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ   52 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ 55  

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
แนวค าตอบแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ   57 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ   60 

ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน        61 
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สารบัญรูปภาพ 
 

           หน้า 
 ภาพที่ 1.1 อาหาร         15  
 ภาพที่ 1.2 ร่างกาย         15  

ภาพที่ 1.3 การเจริญเติบโตของต้นไม้       15 
ภาพที่ 1.4 ขั้นเตรียมใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง      16 
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ภาพที่ 1.7 โครงสร้างใบ         20 
ภาพที่ 1.8 คลอโรฟิลล์         21 
ภาพที่ 1.9 รงควัตถุ         21 
ภาพที่ 1.10 ขั้นเตรียมใบชบาด่าง        25 
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ภาพที่ 1.14 แวน เฮลมองท์        29 
ภาพที่ 1.15 วีดิโอโรงเรือนแบบต่างๆ       31 
ภาพที่ 1.16 QR CORD วีดิโอ        31 
ภาพที่ 1.17 โรงเรือนแบบปรับอากาศ       31 
ภาพที่ 1.18 ให้แสงต้นไม้         31 
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 ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสาระ                
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม                  
จ านวน 3 ชั่วโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด       
 
สารที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่                  

ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้                
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

สารที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้               

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย                
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม                 
และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ตัวช้ีวัด 
ว 1.1 ม.1/5 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอธิบายว่า  

แสง คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ า เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ว 8.1 ม.1/1 ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษา

ค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 
ว 8.1 ม.1/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติม จากแหล่งความรู้

ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได ้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 
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สาระส าคัญ 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) เป็นกระบวนการที่พืชดูดกลืนพลังงานแสง              
มาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้น  โดยอาศัยคลอโรฟิลล์  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  และน้ า                       
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ดั้งนั้นเราจึงควรดูแลให้พืชได้รับปัจจัยต่าง ๆ 
ทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพ่ือให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 ด้านความรู้ (K) 
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
2. นักเรียนสามารถบอกปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P)  
1. นักเรียนปฏิบัติการทดลองการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
2. นักเรียนปฏิบัติการทดลองหาปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์               

ด้วยแสงได ้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
1. ความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย 
3. ความใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งม่ันในการท างาน 
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ส่วนประกอบของชุดกิจกรรม    มีดังนี ้ 

1. ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรม 
2. บทบาทครู 
3. บทบาทนักเรียน 
4. ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม  
5. แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 
6. กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1 
7. ใบกิจกรมที ่1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
8. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
9. แบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
10. กิจกรรมฝึกคิดท่ี 1.2 
11. ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
12. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ               
สังเคราะหด์้วยแสง 
13. แบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
14. แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 
15. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 
16. แนวค าตอบกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1 
17. เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1 
18. แนวค าตอบใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
19. เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
20. แนวค าตอบแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
21. เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
22. แนวค าตอบกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.2 

  23. เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมฝึกคิดที่ 1.2 
24. แนวค าตอบใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 
25. เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 
26. แนวค าตอบแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 
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27. เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสง 
28. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินผลด้านความรู้ (K) 
1.1 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.2 ตรวจใบกิจกรรมที่ 1.1 ตอนที่ 1 
1.3 ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.1 
1.4 ตรวจใบกิจกรรมที่ 1.2 ตอนที่ 1 
1.5 ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1.2 

2. ประเมินด้านทักษะกระบวนการ (P) 
2.1 ตรวจใบกิจกรรมที่ 1.1 ตอนที่ 2 
2.2 ตรวจใบกิจกรรมที่ 1.2 ตอนที่ 2 
2.3 ประเมินสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทักษะการทดลอง 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
3.1 ความซื่อสัตย์สุจริต 
3.2 มีวินัย 
3.3 ความใฝ่เรียนรู้ 
3.4 มุ่งม่ันในการท างาน 
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บทบาทของครู  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช้เวลาในการศึกษา             
และปฏิบัติกิจกรรม  จ านวน 3 ชั่วโมง  สิ่งที่ครูควรปฏิบัติ ก่อน-หลัง และขณะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้ 

1. ครูควรศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม การใช้สื่อ และอุปกรณ์ รวมถึงวิธีวัดและ
ประเมินผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน  

2. ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  และปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้                          
ให้ครบทุกขั้นตอน 

3. ครูควรเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้า และเตรียมสถานที่ตลอดจนสื่อต่าง  ๆ                         
ให้พร้อมก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ครูควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อย ทั้งก่อนและหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 

5. การจัดชั้นเรียน จัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ตามความเหมาะสมเพื่อฝึกทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

6. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา และแนะน าขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7. ครูควรแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ชี้แจงบทบาทของนักเรียน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม             
แต่ละกิจกรรม หรือแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบก่อนเริ่มท ากิจกรรม 

8. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินความรู้เดิ มของนักเรียน               
ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละชุด 

9. ครูด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
10. ครูควรให้การดูแลขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึง และให้ค าแนะน ากรณีที่นักเรียน              

ไม่เข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ และต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุด 
11. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล หลังจากท่ีนักเรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เสร็จเรียบร้อย 
12. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าใบกิจกรรม ครูควรตรวจค าตอบแล้วแจ้งคะแนน               

ให้นักเรียนทราบทันที และเมื่อเรียนจบเนื้อหาให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อครูตรวจค าตอบแล้ว
แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ เพ่ือดูความก้าวหน้าของตนเอง หากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ครูควรให้นักเรียน          
รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

13. ครูควรสรุปผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ หลังจากใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละครั้ง เพ่ือน าไปปรับปรุงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

14. หากมีนักเรียนคนใดเรียนไม่ทัน ครูอาจมอบหมายงานหรือเอกสารให้ศึกษาเพ่ิมเติมในเวลาว่าง 
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บทบาทของนักเรียน 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ใช้เวลาในการศึกษา                        
และปฏิบัติกิจกรรม จ านวน 3 ชั่วโมง โดยนักเรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนอ่านค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บทบาทของนักเรียนให้เข้าใจก่อนศึกษา           
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. นักเรียนอ่านขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในขั้นตอน                   

การใช้ชุดกิจกรรม 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนการปฏิบัติ

กิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนท าเป็นกลุ่ม 
5. การท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด ขอให้นักเรียนท าด้วยความตั้งใจ                         

และให้ความร่วมมือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนไม่เปิดดูเฉลยก่อนเป็นอันขาด เพราะจะท าให้นักเรียน
ไม่ได้ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

6. การท าแบบทดสอบก่อนเรียน ท าแบบบันทึกกิจกรรมนักเรียนควรให้ครูตรวจค าตอบแล้ว                   
รอผลคะแนนสอบทันที และเมื่อเรียนจบเนื้อหาให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อครูตรวจค าตอบแล้ว 
ให้นักเรียนรอผลคะแนนสอบเพ่ือดูความก้าวหน้าของตนเอง หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ให้นักเรียน                  
รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ไปศึกษาเองเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนเพ่ือทบทวนความรู้                       
แล้วจึงท าแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง 

7. หลังจากท ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
8. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษาเพ่ิมเติม             

นอกเวลาเรียนเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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กรณีงานรายบุคคล 

1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ และไม่ชวนเพ่ือนคุยหรือเล่นกันขณะที่ปฏิบัติ
กิจกรรม 
 2. นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในการท ากิจกรรมให้เสร็จ และทันเวลาที่ก าหนด 
 3. นักเรียนควรตั้งใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถ และยกมือซักถามเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย 
 4. นักเรียนควรท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืน 
 5. นักเรียนควรตั้งใจในการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยตนเอง 
 6.เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ให้ช่วยกันเก็บและท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์  สื่อการเรียน               
การสอน แล้วจัดโต๊ะกับเก้าอ้ีให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 

กรณีงานกลุ่ม 

1. บทบาทของผู้น ากลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้ 
1.1 ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.2 เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม  
1.3 เป็นผู้ติดต่อกับครูเมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย 
1.4 รายงานหรือแจ้งให้ครูทราบเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ 
1.5 หลังจากสมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้เก็บรวบรวมแบบบันทึกกิจกรรมและกระดาษค าตอบส่งครูตามเวลาที่ก าหนด 

2. บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม มีหน้าที่ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจให้ทันเวลาโดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น 
2.2 ตั้งใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้ันตอนในการท ากิจกรรม 
2.3 ไม่ควรปรึกษากันเสียงดังเกินไปจนรบกวนกลุ่มอ่ืนๆ 
2.4 ช่วยกันเก็บ และท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน แล้วจัดโต๊ะกับเก้าอ้ี

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  
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ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1. นักเรียนศึกษาค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ให้เข้าใจ 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดที่  1                          
เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  จ านวน 10 ข้อ  โดยใช้เวลา 10 นาที เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว    
เก็บรวบรวมให้ครูตรวจค าตอบ รอฟังผลการประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 

3. นักเรียนท ากิจกรรมขั้นสร้างความสนใจ จากนั้นท าใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง การเกิดกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง จากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง                        
และท าแบบฝึกหัดที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูกับนักเรียน                
เฉลยค าตอบร่วมกัน โดยตรวจค าตอบจากแนวค าตอบ 

4. นักเรียนท ากิจกรรมขั้นสร้างความสนใจ จากนั้นท าใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการ      
ที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วย จากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ                   
ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และท าแบบฝึกหัดที่ 1.2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูกับนักเรียนเฉลยค าตอบร่วมกันโดยตรวจค าตอบ               
จากแนวค าตอบ 

5. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง  จ านวน 10 ข้อ  โดยใช้เวลา 10 นาที เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบเสร็จแล้วเก็บรวบรวม        
ให้ครูตรวจค าตอบเพื่อประเมินความรู้หลังจากใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

6. สรุปผลคะแนนที่ได้ลงในกระดาษค าตอบเพื่อทราบผลการเรียนและการพัฒนา 
7. การประเมินผลของระดับคะแนนที่ได้ 

 ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ร้อยละ 70 – 79  ระดับคุณภาพ ดี 

ร้อยละ 60 – 69  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

    นักเรียนที่ท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ ร้อยละ 75 จะต้องท าการซ่อมจนผ่านเกณฑ์ 
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แผนภูมิการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
เร่ือง การด ารงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

  ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

ค าช้ีแจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)  
 

ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 
 

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)  
 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)  
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
เสร็จ/ศึกษาชุดกิจกรรมชุดต่อไป 

 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
  ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
    

ค าชี้แจง   

1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัย  จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน ในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบ 4 ตัวเลือก 
ใช้เวลาท า 10 นาที   

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 

3. ห้ามท าเครื่องหมายหรืออักษรใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 
 4. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น และเลขท่ี ลงในกระดาษค าตอบ แล้วจึงลงมือท าแบบทดสอบ 

 
ตัวอย่าง  

 0. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ก. น้ า  ข. แสง  ค. แก๊สออกซิเจน  ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ข้อนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. ให้ท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
0  X   

 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนค าตอบ เช่น จากข้อ ง. เป็นข้อ ก. ให้ท าดังนี้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
0 X   X 
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1. พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้   

 ผักบุ้ง  สาหร่าย  ถั่วลันเตา ผักกาดขาว  

สิ่งมีชีวิตในข้อใดสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
 ก. ผักบุ้ง กับ สาหร่าย เท่านั้น   
 ข. ผักบุ้ง กับ ผักกาดขาว เท่านั้น   
 ค. ผักบุ้ง สาหร่าย และ ถั่วลันเตา เท่านั้น   

ง. ผักบุ้ง สาหร่าย ถั่วลันเตา และผักกาดขาว    
2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ก. น้ า 
 ข. แสง 
 ค. ความเป็นกรด – เบส 
 ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
3. การสร้างอาหารของพืชจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 
 ก. พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี 
 ข. พลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อน 
 ค. พลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมี 
 ง. พลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน 
4. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใด 
 ก. เพิ่มอุณหภูมิ 
 ข. เพ่ิมความเข้มของแสง 
 ค. เพ่ิมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก.  ข.  และ  ค. 
5. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ 
 ก. คลอโรฟิลล์สามารถดูดกลืนแสงสีเขียวได้ 
 ข. คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ 
 ค. คลอโรฟิลล์พบมากท่ีสุดในเซลล์แพลิเสดมีโซฟิลล์ 
 ง. คลอโรฟิลล์ท าหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี 
6. ปัจจัยภายในที่ท าให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. แร่ธาตุ 
 ข. คลอโรฟิลล์ 
 ค. แก๊สออกซิเจน 
 ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
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7. รงควัตถุสีเขียวที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. กลูโคส 
 ข. แคโรทีน 
 ค. คลอโรฟิลล์ 
 ง. เซลล์แพลิเสดมีโซฟิลล์ 
8. เพราะเหตุใดจึงตั้งตู้เลี้ยงปลาไว้ริมหน้าต่าง และปลูกต้นไม้น้ าไว้ด้วย 

ก. ท าให้ตู้เลี้ยงปลาเหมือนธรรมชาติ 
ข. ปลาจะกินพืชเป็นอาหารเพ่ือการด ารงชีวิต 
ค. พืชอาศัยปลาเพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ง. พืชจะใช้ CO2 ที่ปลาหายใจออกมาเพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและให้ O2  แก่ปลา  

9. ปัจจัยภายนอกที่ท าให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. น้ า  คลอโรฟิลล์ 
 ข. แสง  คลอโรฟิลล์ 
 ค. น้ า  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
10. เมื่อทดสอบการลอยของใบพืชสีเขียวที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสงพบว่า  ใบพืชที่ไม่ถูกแสงไม่ลอยน้ า   
ข้อใดสรุปถูกต้อง 
 ก. ใบพืชที่ไม่ได้รับแสงไม่มีคลอโรฟิลล์ 
 ข. แสงจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ค. คลอโรฟิลล์จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ง. ใบพืชที่ได้รับแสงเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเร็วกว่าใบพืชที่ไม่ได้รับแสง 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

ชื่อ - นามสกุล.......................................................................ชั้น....................เลขท่ี................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ตอบถูก 

0 ตอบผิดหรือไม่ตอบ 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

10   

 

ผลการประเมิน 
  ผ่าน        ไม่ผ่าน 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ชั่วโมงที่ 1 
ชุดที่ 1 เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

  
  

 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน จากนั้นเลือกประธานกลุ่ม 

  2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และท าใบกิจกรรม หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน 
  3. ปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดทั้งหมด 5 ขั้น  คือ 
   ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)   5 นาท ี
   ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore)   20 นาที 
   ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)   10 นาที 
   ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)   5 นาท ี
   ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)   10 นาท ี 
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ภาพที่ 1.1 อาหาร 
ที่มา : https://goo.gl/fmtgG4 

 

ภาพที่ 1.3 การเจริญเติบโตของตน้ไม ้
ที่มา : https://goo.gl/vZtCFo 

 

กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1 
 

ค าชี้แจง   จากภาพให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าเมื่อมนุษย์กินอาหารเพ่ือให้ได้พลังงานในการด ารงชีวิต 
และใช้ในการเจริญเติบโต แล้วพืชท าอย่างไรในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต (2 คะแนน เวลา 5 นาท ี) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

ภาพที่ 1.2 ร่างกาย 
ที่มา: https://goo.gl/4jJRC9 

 

 

(2 คะแนน).....…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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ภาพที่ 1.4 ขั้นเตรยีมใบผักกาดเขยีวกวางตุ้ง 
ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์

 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 
เร่ือง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 ค าชี้แจง     
 

ตอนที่ 1    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและท ากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ 
ด้วยแสง จากนั้นก าหนดจุดประสงค์ ปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรและบันทึกผลการทดลอง  
(8 คะแนน เวลา 20 นาที) 
 
วัสดุและอุปกรณ์   
 1. น้ า  210  มิลลิลิตร  4. บีกเกอร์  2  ใบ  7. แท่งแก้วคนสาร  1  อัน 
 2. เบกก้ิงโซดา 2 กรัม  5. กระบอกเข็มฉีดยา  1  อัน 8. ที่เจาะรู  1  อัน 
 3. ใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง   6. โคมไฟ  1  อัน 
 
ขั้นตอนการทดลอง   
ขั้นเตรียมใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง 
1. น าใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง  เจาะด้วยที่เจาะรูให้ได้ จ านวน 20 ใบ 
2. น าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งที่เจาะแล้วใส่ในกระบอกเข็มฉีดยา จากนั้นเติมน้ า 10 มิลลิลิตร 
3. ใช้นิ้วหัวแม่มืออุดปากกระบอกเข็มฉีดยาให้แน่น  ใช้อีกมือดึงจนเกิดช่องว่างภายในกระบอกเข็มฉีดยา           
แล้วปล่อย ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนกว่าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งจะจมลงก้นกระบอกเข็มฉีดยา 
4. น าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งออกจากกระบอกเข็มฉีดยาจะได้ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งพร้อมส าหรับ               
การทดลอง 
  

 

 

 

 

 

 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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ภาพที่ 1.5 ขั้นการทดลอง ใบกิจกรรมที่ 1.1 
ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์

 

ขั้นการทดลอง  
1. เทน้ าลงในบีกเกอร์ทั้ง  2  ใบ  บีกเกอร์ละ 100 มิลลิลิตร 
2. เติมเบกกิ้งโซดาลงในบีกเกอร์ทั้ง  2  ใบ  บีกเกอร์ละ 1 กรัม  จากนั้นคนให้ละลาย 
3. น าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งที่เตรียมไว้ใส่ลงใบบีกเกอร์  บีกเกอร์ละ 10 ใบ   
4. น าโคมไฟส่องไปยังบีกเกอร์ใบที่ 1 นาน 15 นาที   
5. สังเกตและบันทึกผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                         ลงมือกันเลย 

 

 

 

 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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1. จุดประสงค์ของกิจกรรม  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

2. ปัญหา  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

3. สมมติฐาน  (1 คะแนน)  
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 

4. ตัวแปร   
4.1 ตัวแปรต้น (1 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................................. 
4.2 ตัวแปรตาม (1 คะแนน) 

......................................................... .....................................................................................................................  
4.3 ตัวแปรควบคุม (1 คะแนน) 

............................................................................................................... ............................................................... 

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง  (2 คะแนน) 
 

บีกเกอร์ที่สังเกต ผลการสังเกต 

บีกเกอร์ที่ 1 
 
 
 

บีกเกอร์ที่ 2 
 
 
 

 

 

 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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ตอนที่ 2   ให้นักเรียนเขียนสรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง และตอบค าถามท้ายกิจกรรม           
(10 คะแนน เวลา 10 นาที) 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน)  

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

อภิปรายผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ค าถามท้ายกิจกรรม 
1. จากผลการทดลองบีกเกอร์ใดที่ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งลอยน้ า และบีกเกอร์ใดที่ใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง       
จมน้ า  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มีผลท าให้ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งจากการทดลองสามารถลอยน้ าได้ คืออะไร (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. จากการทดลองครั้งนี้นักเรียนคิดว่ายังมีสิ่งใดอีกที่อาจจะมีผลต่อการลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง             
(2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขั้นอธิบายความรู้ 
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ภาพที่ 1.6 ใบไม ้
ท่ีมา : กันต์กมล คุณรตัน ์

 

ภาพที่ 1.7 โครงสร้างใบ 
ที่มา : https://goo.gl/RmPdJU 

 

ใบความรูท้ี่ 1.1 
เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  (เวลา 5 นาท)ี 

 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก  มนุษย์เราอาศัยพืช       
เพ่ือการด ารงชีวิตทั้งน ามาเป็นอาหาร  เป็นที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  และเป็นยารักษาโรค  ขณะเดียวกัน     
พืชก็มีการด ารงชีวิตและมีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับมนุษย์เรา  ซึ่งการด ารงอยู่ของพืชนั้นก็จ าเป็นต้องมี
อาหารเพ่ือการเจริญเติบโตเหมือนกับมนุษย์  แต่ต่างกันตรงที่ว่าพืชนั้นสามารถสร้างอาหารได้เอง  โดยอาศัย
กระบวนการที่เรียกว่า  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)  โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้วยแสงส่วนใหญ่เกิดข้ึนที่ใบของพืช 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารเคลือบใบ : ปกป้องไม่ให้ใบ
เปียกน้ าและลดการระเหยของน้ า 

เซลล์ผิวใบด้านบน : เป็นเนื้อเยื่อ
คลุมผิวใบด้านบน เป็นเซลล์ที่     
ไม่มีคลอโรพลาสต์ 

เซลล์แพลิเสดมีโซฟิลล์ : เป็นเซลล์ที่มี
รูปร่างเรียวยาว เรี ยงตัว อัดแน่นใน
แนวตั้ง เป็นเซลล์มีคลอโรพลาสต์อยู่มาก 
จึงเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
มากในเซลล์ชั้นนี้ 

เซลล์สปันจีมีโซฟิลล์ : เป็นเซลล์ที่มี       
คลอโรพลาสต์อยู่น้อย  มีรูปร่างไม่แน่นอน     
เรียงตัวไม่เป็นระเบียบท าให้มีช่องว่างระหว่าง
เซลล์มาก จึงเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สในชั้นนี้   

ท่อล าเลียง : ท่อส าหรับล าเลียง
น้ าและอาหาร 

เซลล์ผิวใบด้านล่าง : เป็นเนื้อเยื่อ
คลุมผิวใบด้านล่าง  

ขั้นขยายความเข้าใจ 
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ภาพที่ 1.8 คลอโรฟิลล ์
ท่ีมา : https://goo.gl/CTKpaf 

 

ภาพที่ 1.9 รงควัตถ ุ
ที่มา : https://goo.gl/gjfkb2 

 

      ส า รที่ ดู ด แส ง ได้  เ รี ย กว่ า  ร ง ควั ต ถุ 
(Pigments) รงควัตถุแต่ละสีก็สามารถดูดแสง   
ที่มีความยาวคลื่นแสงต่างกัน เช่น  
 แคโรทีน  เป็นสารสีในพืชที่มีสีเหลือง  ส้ม 

และส้มแดง 
 แอนโทไซยานิน  เป็นสารสีในพืช ผัก  

ผลไม้  ดอกไม้ที่มีสีแดงและสีม่วง 

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชน าเอาพลังงานแสงมาท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น      
จนได้ผลผลิตเป็นอาหารส าหรับใช้เพ่ือการเจริญเติบโต  ซึ่งสิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสงของพืช มีดังนี้ 

1. แสง (Light)  พลังงานงานแสงเป็นพลังงานที่ช่วยท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี  ระหว่างน้ าและ         
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  พืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณแสงเพ่ือการ
เจริญเติบโตแตกต่างกัน  พืชบางชนิดต้องการแสงมาก เช่น ข้าว  ข้าวโพด  ทานตะวัน   เป็นต้น  บางชนิด
ต้องการแสงน้อย เช่น  พลูด่าง หน้าวัว  เป็นต้น   

2. คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)  คือ รงควัตถุที่มีสีเขียวมีขนาดเล็กมากอยู่ภายในคลอโรพลาสต์  
ของเซลล์พืช  พบในส่วนที่มีสีเขียวของพืช  สาหร่ายและแบคทีเรียบางชนิด  ท าหน้าที่ดูดพลังงานแสงสีต่างๆ
เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ยกเว้นแสงสีเขียวและสีเหลือง  เราจึงมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว
เนื่องจากแสงสีเขียวและสีเหลืองสะท้อนเข้าสู่ตาของเรา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ 
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แบบฝึกหัดที่ 1.1 
เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

   
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  

(10 คะแนน เวลา 10 นาท)ี 
 

 1. Photosynthesis  หมายถึงอะไร  (2 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดขึ้นในเซลล์ที่มีลักษณะอย่างไร และพบได้มากในส่วนใด                
ของพืช  (2 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
 3. สิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร และท าหน้าที่อะไร                    
(4 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 4. นักเรียนคิดว่าหากพืชขาดสิ่งจ าเป็นที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
จะส่งผลต่อการด ารงชีวิตของพืชอย่างไร  (2 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

 
 

ขั้นตรวจสอบผล 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ชั่วโมงที่ 2 - 3 
ชุดที่ 1 เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

  
  

 
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน จากนั้นเลือกประธานกลุ่ม 

  2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และท าใบกิจกรรม หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน 
  3. ปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดทั้งหมด 5 ขั้น  คือ 
   ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)  10 นาที 
   ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore)   50 นาที 
   ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)   20 นาที 
   ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)  10 นาที 
   ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)   20 นาที  
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ภาพที่ 1.1 รดน้ าต้นไม ้
ที่มา : https://goo.gl/8ziXAW 

 

กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.2 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์สมมติต่อไปนี้  (6 คะแนน เวลา 10 นาที) 
 
หากผู้อ านวยการโรงเรียนมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน ให้นักเรียน    

ได้รับประทานและสามารถน าไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โดยมอบหมายให้     
นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในการปลูกผักครั้งนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ 

 

(6 คะแนน).....…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
 

 

     “ ก่ อนที่ นั ก เ รี ย นจะด า เ นิ น ก า รต าม โ ค ร งก า ร               
ที่มอบหมายให้ได้นั้น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหากเรา
ต้องการให้ พืชผั กสวนครัวของ เราเจริญ เติบโตได้ดี        
และสมบูรณ์ พืชผักของเราต้องอาศัยสิ่งใดบ้างในการ
เจริญเติบโต” และเพราะเหตุใด 
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ภาพที่ 1.10 ขั้นเตรียมใบชบาด่าง 
ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์

 

ใบกิจกรรมที่ 1.2 
เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

   
 ค าชี้แจง     
 

ตอนที่ 1   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและท าใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญ          
ต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  จากนั้นก าหนดจุดประสงค์ ปัญหา สมมติฐาน ตัวแปรและบันทึกผล            
การทดลองลง (9 คะแนน เวลา 50 นาที) 

วัสดุและอุปกรณ์   
 1. น้ า  320  มิลลิลิตร  4. บีกเกอร์ 3 ใบ   7. แท่งแก้วคนสาร  1  อัน 
 2. เบกก้ิงโซดา 3 กรัม  5. กระบอกเข็มฉีดยา  2  อัน 8. ที่เจาะรู  1  อัน 
 3. ใบชบาด่าง    6. โคมไฟ  1  อัน 

ขั้นตอนการทดลอง 
ขั้นเตรียมใบชบาด่าง 

1. น าใบชบาด่าง  เจาะด้วยที่เจาะรูโดยแยกส่วนที่เป็นสีเขียวจ านวน 20 ใบและสีขาวจ านวน 10 ใบ    
2. น าใบชบาด่างที่เจาะแล้วใส่ในกระบอกเข็มฉีดยา 2 อัน  โดยแยกสีเขียวและใบสีขาว  จากนั้น       

เติมน้ ากระบอกละ 10 มิลลิลิตร 
3. ใช้นิ้วหัวแม่มืออุดปากกระบอกเข็มฉีดยาให้แน่น  ใช้อีกมือดึงด้านเข็มฉีดยาจนเกิดช่องว่างภายใน

กระบอกเข็มฉีดยา ท าซ้ าๆจนกว่าใบชบาด่างจะจมลงก้นกระบอกเข็มฉีดยาแล้วเทน้ าออก  
4. น าใบชบาด่างออกจากกระบอกเข็มฉีดยาจะได้ใบชบาด่างพร้อมส าหรับการทดลอง 

  

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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ภาพที่ 1.11 ขั้นการทดลอง ใบกิจกรรมที่ 1.2 
ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์

 

ขั้นการทดลอง 
1. เทน้ าลงในบีกเกอร์ทั้ง  3  ใบ  บีกเกอร์ละ 100 มิลลิลิตร 
2. เติมเบกกิ้งโซดาลงในบีกเกอร์ใบที่ 1 และ 3  บีกเกอร์ละ 1 กรัม  จากนั้นคนให้ละลาย 
3. น าใบชบาด่างใส่ลงในบีกเกอร์  โดยแยกใบสีเขียวใส่ลงในบีกเกอร์ใบที่ 1 และ 2  อย่างละ          

10 ใบ  และใบสีขาวใส่ลงในบีกเกอร์ใบที่ 3 จ านวน 10 ใบ     
4. น าโคมไฟส่องไปยังบีกเกอร์ใบที่ 1, 2 และ 3  นาน 20 นาที   
5. สังเกตและบันทึกผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                        ลงมือกันเลย 

 

 

 

 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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1. จุดประสงค์ของกิจกรรม  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

2. ปัญหา  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

3. สมมติฐาน  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

4. ตัวแปร   
4.1 ตัวแปรต้น (1 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................................. 
4.2 ตัวแปรตาม (1 คะแนน) 

......................................................... .....................................................................................................................  
4.3 ตัวแปรควบคุม (1 คะแนน) 

............................................................................................................... ............................................................... 

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง  (3 คะแนน) 
 

บีกเกอร์ที่สังเกต ผลการสังเกต 

บีกเกอร์ที่ 1 
 
 
 

บีกเกอร์ที่ 2 
 
 
 

บีกเกอร์ที่ 3 
 
 
 

 
 

ขั้นส ารวจค้นหา 
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ตอนที่ 2   ให้นักเรียนเขียนสรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง และตอบค าถามท้ายกิจกรรม           
(9 คะแนน เวลา 20 นาที) 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน)  

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

อภิปรายผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ค าถามท้ายกิจกรรม 
1. จากผลการทดลองบีกเกอร์ใดที่ใบชบาด่างลอยน้ า และบีกเกอร์ใดที่ใบชบาด่างจมน้ า  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่มีผลท าให้ใบชบาด่างจากการทดลองสามารถลอยได้  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. นักเรียนคิดว่าจากการทดลองสิ่งใดที่ไม่มีผลต่อการลอยของใบชบาด่าง  (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ขั้นอธิบายความรู้ 
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ภาพที่ 1.14 แวน เฮลมองท์ 
ที่มา : https://goo.gl/qBKQai 

 

       ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์  นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยี่ยม    
ได้ ท า กา รทดลองปลู กต้ นหลิ ว จนท า ให้ พบว่ า พื ชอาศั ยน้ า              
ในการเจริญเติบโตและท าให้มีการทดลองต่อมาอีกหลายครั้ ง          
จนท าให้สรุปได้ว่าเป็นกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืช           
ที่อาศัยแสง และเรียกว่ า  กระบวนการสัง เคราะห์ด้ วยแสง 
(Photosynthesis)  

ภาพที่ 1.13 สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์

 

ภาพที่ 1.12 ปัจจัยส าคัญ 
ต่อกระบวนการสังเคราะหด์้วยแสง 

ที่มา : กันต์กมล คณุรตัน ์
 

ใบความรูท้ี่ 1.2 
เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์

ด้วยแสง  (เวลา 10 นาท)ี 

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจ าเป็นต้องอาศัย 
ปัจจัยหลายอย่าง  ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญบางประการที่จ าเป็นต่อกระบวนการ 
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  ได้แก่  คลอโรฟิลล์  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   
และน้ า  โดยพืชจะอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์มาท าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่าง 
น้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ท าให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ าตาลกลูโคส   
ไอน้ า  และแก๊สออกซิเจน  สามารถเขียนปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนเป็นสมการเคมี 
เรียกว่า  สมการการสังเคราะห์ด้วยแสง  ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

        

           

  

    

 
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  พืชจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญหลายอย่างเพ่ือให้กระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงเกิดข้ึนแบ่งออกได้  ดังนี้ 
  

ขั้นขยายความเข้าใจ 
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     เราสามารถรู้ได้ว่าพืชก าลังขาดแร่ธาตุใดจากการสังเกตลักษณะอาการของพืชได้ เช่น 
อาการของพืช ธาตุที่ขาด 

ใบเหลือง เริ่มจากใบล่างขึ้นสู่ยอด ต้นแคระแกร็น เติบโตช้า ไนโตรเจน (N) 
ใบเขียวเข้มผิดปกติ และเกิดจากในใบล่างก่อน ฟอสฟอรัส (P) 
ใบแก่มีจุดเหลืองอยู่ระหว่างเส้นใบและขอบใบ ถ้าเป็นมากขอบใบจะไหม้เกรียม โพแทสเซียม(K) 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับพืช 

 1. คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)  เป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงมาท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์  
ด้วยแสง  ถ้าหากคลอโรฟิลล์มีปริมาณมากอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมากตามไปด้วย 

2. อายุของพืช  อายุของใบพืชมีผลต่อประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยใบพืช     
ที่ก าลังงอกใหม่หรืออายุน้อยเกินไปพัฒนาการของคลอโรฟิลล์ยังไม่เต็มที่  ส่วนพืชที่ก าลังจะตาย เป็นใบพืช      
ที่มีอายุมากเกินไปจะมีการสลายตัวของคลอโรฟิลล์  ดั้งนั้นใบพืชอายุน้อยและอายุมากจะมีผลท าให้อัตรา       
การสังเคราะห์ด้วยแสงต่ ากว่าพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

1. แสง (Light) เป็นแหล่งพลังงานส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยทั่วไปแล้ว
เมื่อพืชได้รับแสงที่มีความเข้มของแสงเหมาะสมก็จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้น  ซึ่งหากความ
เข้มของแสงสูงขึ้นอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  แต่ถ้าความเข้มแสงมากเกินไป
อาจท าให้ใบไหม้เกรียมและตายได้   
 2. อุณหภูมิ (Temperature)  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์หลายชนิด
เข้ามาเกี่ยวข้อง  ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจะท าให้การท างานของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยอุณหภูมิ               
ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10 – 35 องศาเซลเซียส 

3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  เกิดจากการหายใจและการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ      
พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวัน  ถ้าความเข้มของคาร์บอนไดออดไซด์เพ่ิมขึ้นอัตราการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น ความเข้มแสง อุณหภูมิ    
เป็นต้น   

4. น้ า (H2O)  น้ าเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การขาดน้ าจะท าให้อัตราการ
สังเคราะหด์้วยแสงลดลง เนื่องจากปากใบของพืชจะปิดเพ่ือลดการคายน้ า  ท าให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่
ปากใบได้ยาก 

5. แร่ธาตุ (Mineral)  แร่ธาตุหลายชนิดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรงควัตถุที่ใช้ในการ              
ดูดพลังงานแสง เช่น แมกนีเซียม ไนโตรเจน เหล็ก เป็นต้น  การขาดธาตุอาหารมีผลท าให้อัตราการสังเคราะห์
ด้วยแสงลดลง   
 
 
 
 
 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ 
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   โฟโตเรสไพเรชัน(photorespiration)  
เป็นกระบวนการที่ท าให้ประสิทธิภาพ  
ในการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง 

ภาพที่ 1.17 โรงเรือนแบบปรับอากาศ 
ที่มา : https://goo.gl/zA7Dmm 

 

ภาพที่ 1.18 ให้แสงต้นไม ้
ที่มา : https://goo.gl/582u6g 

 

ภาพที่ 1.15 วีดิโอโรงเรือนแบบตา่ง ๆ 

ที่มา : https://goo.gl/rxcjpp 

ภาพที่ 1.16 QR CORD วีดิโอ 

ที่มา : https://goo.gl/rxcjpp 

6. แก๊สออกซิเจน (O2)  โดยปกติแล้วปริมาณของ 
แก๊สออกซิเจนมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้อยมาก   
ยกเว้นในกรณทีี่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนอยู่ในเซลล์พืชมากเกินไป 
อาจก่อให้เกิดโฟโตเรสไพเรชัน ซึ่งมีผลท าให้อัตราการสังเคราะห์ 
ด้วยแสงของพืชลดลง 

7. สารเคมี  การใช้สารเคมีบางอย่างอาจไปยับยั้งการท างานของเอนไซม์ได้  จึงสามารถท าให้          
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหยุดชะงักได้  เช่น สารไฮโดรเจนไซยาไนด์  สารไฮโดรเจนซัลไฟด์                 
สารคลอโรฟอร์ม  เป็นต้น 

จากการศึกษาสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชท าให้ได้มีการออกแบบสถานที่ส าหรับ
เพาะปลูกพืชให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น การติดตั้งหลอดไฟเพ่ือให้ความสว่างแก่พืช
ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน การสร้างโรงเรือนแบบกางมุ้ง เพ่ือป้องกันแมลงและพืชยังคงได้รับแสงสว่าง   
หรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือปรับให้อากาศมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังตัวอย่าง
จากวดีิโอต่อไปนี้  https://goo.gl/rxcjpp 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
  
   
 
 
 
 
 
 

ขั้นขยายความเข้าใจ 

https://goo.gl/582u6g
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แบบฝึกหัดที่ 1.2 
เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์สมมติต่อไปนี้   

(6 คะแนน เวลา 20 นาที) 
หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาแล้ว ผู้อ านวยการได้ให้นักเรียนด าเนินการตามโครงการ              
ปลูกพืชผักสวนครัวที่ได้มอบหมายไว้ โดยให้นักเรียนออกแบบโรงเรือนพร้อมอธิบายลักษณะ             
ของโรงเรือนที่นักเรียนออกแบบไว้ว่าเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผักส่วนครัวอย่างไร              
และยังมีวิธีดูแลอย่างไรเพื่อให้พืชผักสวนครัวเจริญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์  

   
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะของโรงเรือน ............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ....................................................................... 
วิธีดูแลพืชผักสวนครัว........................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
 

ขั้นตรวจสอบผล 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
  ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
    

ค าชี้แจง   

1. ข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบปรนัย  จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน ในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบ 4 ตัวเลือก 
ใช้เวลาท า 10 นาที   

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 

3. ห้ามท าเครื่องหมายหรืออักษรใดๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้ 
 4. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ชั้น และเลขท่ี ลงในกระดาษค าตอบ แล้วจึงลงมือท าแบบทดสอบ 

 
ตัวอย่าง  

 0. ข้อใดคือปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ก. น้ า  ข. แสง  ค. แก๊สออกซิเจน  ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ข้อนี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. ให้ท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ ดังนี้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
0  X   

 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนค าตอบ เช่น จากข้อ ง. เป็นข้อ ก. ให้ท าดังนี้ 
 

ข้อ ก ข ค ง 
0 X   X 
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1. ปัจจัยภายนอกที่ท าให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. น้ า  คลอโรฟิลล์ 
 ข. แสง  คลอโรฟิลล์ 
 ค. น้ า  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. คลอโรฟิลล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
2. การสร้างอาหารของพืชจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 
 ก. พลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี 
 ข. พลังงานเคมีเป็นพลังงานความร้อน 
 ค. พลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมี 
 ง. พลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน 
3. รงควัตถุสีเขียวที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. กลูโคส 
 ข. แคโรทีน 
 ค. คลอโรฟิลล์ 
 ง. เซลล์แพลิเสดมีโซฟิลล์ 
4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ก. น้ า 
 ข. แสง 
 ค. ความเป็นกรด – เบส 
 ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
5. ปัจจัยภายในที่ท าให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด 
 ก. แสงแดด 
 ข. คลอโรฟิลล์ 
 ค. แก๊สออกซิเจน 
 ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
6. เมื่อทดสอบการลอยของใบพืชสีเขียวที่ได้รับแสงและไม่ได้รับแสงพบว่า  ใบพืชที่ไม่ถูกแสงไม่ลอยน้ า   
ข้อใดสรุปถูกต้อง 
 ก. ใบพืชที่ไมไ่ด้รับแสงไม่มีคลอโรฟิลล์ 
 ข. แสงจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ค. คลอโรฟิลล์จ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 ง. ใบพืชที่ได้รับแสงเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเร็วกว่าใบพืชที่ไม่ได้รับแสง 
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7. เพราะเหตุใดจึงตั้งตู้เลี้ยงปลาไว้ริมหน้าต่าง และปลูกต้นไม้น้ าไว้ด้วย 
ก. ท าให้ตู้เลี้ยงปลาเหมือนธรรมชาติ 
ข. ปลาจะกินพืชเป็นอาหารเพ่ือการด ารงชีวิต 
ค. พืชอาศัยปลาเพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ง. พืชจะใช้ CO2 ที่ปลาหายใจออกมาเพ่ือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและให้ O2  แก่ปลา  

8. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเพ่ิมข้ึนเมื่อใด 
 ก. เพิ่มอุณหภูมิ 
 ข. เพ่ิมความเข้มของแสง 
 ค. เพ่ิมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก.  ข.  และ  ค. 
9. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ 
 ก. คลอโรฟิลล์สามารถดูดกลืนแสงสีเขียวได้ 
 ข. คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ 
 ค. คลอโรฟิลล์พบมากท่ีสุดในเซลล์แพลิเสดมีโซฟิลล์ 
 ง. คลอโรฟิลล์ท าหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี 
10. พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้   

 ผักบุ้ง  สาหร่าย  ถั่วลันเตา ผักกาดขาว  

สิ่งมีชีวิตในข้อใดสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 
 ก. ผักบุ้ง กับ สาหร่าย เท่านั้น   
 ข. ผักบุ้ง กับ ผักกาดขาว เท่านั้น   
 ค. ผักบุ้ง สาหร่าย และ ถั่วลันเตา เท่านั้น   

ง. ผักบุ้ง สาหร่าย ถั่วลันเตา และผักกาดขาว    
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

ชื่อ - นามสกุล...............................................................................ชั้น....................เลขที่................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ตอบถูก   

0 ตอบผิดหรือไม่ตอบ 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

10   

 

ผลการประเมิน 
  ผ่าน        ไม่ผ่าน 
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ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

ชื่อ - นามสกุล...............................................................................ชั้น....................เลขที่................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1    X 

2   X  

3 X    

4    X 

5 X    

6  X   

7   X  

8    X 

9   X  

10  X   
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ภาพที่ 1.2 อาหาร 
ที่มา : https://goo.gl/fmtgG4 

 

ภาพที่ 1.2 การเจริญเติบโตของตน้ไม ้
ที่มา : https://goo.gl/vZtCFo 

 

กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.1 
 

ค าชี้แจง   จากภาพให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าเมื่อมนุษย์กินอาหารเพ่ือให้ได้พลังงานในการด ารงชีวิต 
และใช้ในการเจริญเติบโต แล้วพืชท าอย่างไรในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต (2 คะแนน เวลา 5 นาท ี) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 ร่างกาย 
ที่มา: https://goo.gl/4jJRC9 

 

 

(2 คะแนน).....…………………………………………………………………………. 
………พืชอาศัย แสง น้ า และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพ่ือน ามาใช้
ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  เพ่ือให้ได้อาหารส าหรับ      
การเจริญเติบโตและการด ารงชีวิต  ……………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

แนวค าตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

   แบบฝึกคิดที่ 1.1  คะแนนเต็ม  2  คะแนน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
ตอบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และสิ่งที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง 

1 
ตอบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  หรือสิ่งที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง  เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

0 ตอบไม่ตรงตามที่เฉลยหรือไม่ตอบ 
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          เพ่ือศึกษาการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  โดยการอาศัยแสงเป็นปัจจัยในการท าให้เกิด
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

          แสงสามารถท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่ 

          ถ้าแสงสามารถท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้  ดังนั้นใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง                
จะสามารถลอยน้ าได ้

          แสง 

          การลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง 

          ขนาดของใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง  ปริมาณน้ า  ปริมาณเบกกิ้งโซดา  ระยะเวลาที่ใช้ในการแช่            
ใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 
เร่ือง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
ตอนที่ 1    

1. จุดประสงค์ของกิจกรรม  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

2. ปัญหา  (1 คะแนน)  
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  

3. สมมติฐาน  (1 คะแนน)  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

4. ตัวแปร   
4.1 ตัวแปรต้น (1 คะแนน)  

............................................................................................................................. ................................................. 
4.2 ตัวแปรตาม (1 คะแนน) 

.......................................................................................................................................... .................................... 
4.3 ตัวแปรควบคุม (1 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง  (2 คะแนน)  
 

บีกเกอร์ที่สังเกต ผลการสังเกต 

บีกเกอร์ที่ 1 ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งหมดลอยน้ า  

บีกเกอร์ที่ 2 ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งหมดไม่ลอยน้ า หรือจมน้ า 

แนวค าตอบ 
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          เมื่อใส่ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งลงในบีกเกอร์ใบที่ 1  ปรากฏว่าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งจมน้ า          
แต่เมื่อน าโคมไฟมาส่อง ปรากฏว่าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งมีฟองแก๊สเกาะอยู่ที่ขอบใบ และใบค่อยๆ    
ลอยน้ ามาจนครบทุกใบ  ส่วนบีกเกอร์ใบที่ 2 เมื่อน าใบผักกาดเขียวกวางตุ้งใส่ลงไป  ปรากฏว่าใบผักกาด
เขียวกวางตุ้งจมน้ าและเมื่อทิ้งไว้ในเวลาเท่ากันกับบีกเกอร์ใบที่ 1  ผลปรากฏว่าใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง 
ยังจมอยู่ก้นบีกเกอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

          ใบของผักกาดเขียวกวางตุ้งในบีกเกอร์ใบที่ 1 ลอยน้ า  ส่วนใบของผักกาดเขียวกวางตุ้งในบีกเกอร์         
ใบที่ 2 จมอยู่ก้นบีกเกอร์ 

          แสงมีผลท าให้ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งลอยน้ าได้ 

          คลอโรฟิลล์  น้ า  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   

          จากผลการทดลอง  พบว่า  เมื่อใบของผักกาดเขียวกวางตุ้งได้รับแสงท าให้ใบของผักกาดเขียว
กวางตุ้งมีฟองแก๊สเกิดขึ้น  จึงท าให้ใบของผักกาดเขียวกวางตุ้งสามารถลอยน้ าได้  ดังนั้น  แสงจึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

ตอนที่ 2 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน)  

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

อภิปรายผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ค าถามท้ายกิจกรรม 
1. จากผลการทดลอง บีกเกอร์ใดที่ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งลอยน้ า และบีกเกอร์ใดที่ใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง     
จมน้ า  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งที่มีผลท าให้ใบผักกาดเขียวกวางตุ้งจากการทดลองสามารถลอยได้ คืออะไร  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. จากการทดลองครั้งนี้นักเรียนคิดว่ายังมีสิ่งใดอีกที่อาจจะมีผลต่อการลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง         
(2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



ชุดที่ 1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง       43  

 

เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.1    คะแนนเต็ม   
เร่ือง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   8  คะแนน 
ตอนที่ 1              
 

ข้อที่ 1 จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบจุุดประสงค์ได้ชัดเจน  ตรงกับการทดลอง 
0 ระบจุุดประสงค์ไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 2 ปัญหา 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุปัญหาของการทดลองได้ 
0 ระบุปัญหาไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 3 สมมติฐาน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุสมมติฐานได้ตรงกับการทดลอง 
0 ระบุสมมติฐานไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 
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ข้อที่ 4 ตัวแปร 
 

4.1  ตัวแปรต้น 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
4.2  ตัวแปรตาม 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
4.3  ตัวแปรควบคุม 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 5 บันทึกผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ถูกต้อง                       
ทั้ง 2 บีกเกอร์ 

1 
สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ถูกต้อง                       
เพียง 1 บีกเกอร์ 

0 
ไม่สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ถูกต้อง
หรือไม่ตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.1    คะแนนเต็ม   
เร่ือง การเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   10  คะแนน 
ตอนที่ 2              

 
ผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถบันทึกผลการทดลอง  โดยระบุขั้นตอน วิธีการทดลอง และผลที่ได้                
ถูกต้องตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   

1 
สามารถบันทึกผลการทดลอง  แต่ระบุขั้นตอน วิธีการทดลอง หรือผลที่ ได้                
ไม่ครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   

0 ไม่สามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถบันทึกอภิปรายผลการทดลอง  โดยอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง   
และอธิบายผลสอดคล้องกับสมมติฐานได้ถูกต้องตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   

1 
สามารถบันทึกอภิปรายผลการทดลอง  โดยอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง   
และอธิบายผลสอดคล้องกับสมมติฐานได้ถูกต้องตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   

0 ไม่สามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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ค าถามท้ายกิจกรรม 
 
ข้อที่ 1 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องทั้ง 2 บีกเกอร์ตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   
1 สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องเพียง 1 บีกเกอร์  
0 ไม่สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 2 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องตามท่ีเฉลย  
1 สามารถตอบได้ถูกต้องใกล้เคียงกับท่ีเฉลย 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 3 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องครบทั้ง 3 อย่างตามท่ีเฉลย  
1 สามารถตอบได้ถูกต้อง เพียง 1 หรือ 2 อย่างตามท่ีเฉลย 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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          หมายถึง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  เป็นกระบวนการที่ พืชน าเอาพลังงานแสง             
มาท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึน  จนได้ผลผลิตเป็นอาหารส าหรับใช้เพ่ือการเจริญเติบโต 

          เซลล์ที่มีรงควัตถุสีเขียว  พบมากในส่วนใบของพืช 

          หากขาดสิ่งจ าเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  พืชก็จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้         
ท าให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและอาจตายได้  และยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้อีกด้วย   

          1. แสง  ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
2. คลอโรฟิลล์  ท าหน้าที่ดูดพลังงานแสง  เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง   

แบบฝึกหัดที่ 1.1 
เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

   
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  

(10 คะแนน เวลา 5 นาที) 
 
 1. Photosynthesis  หมายถึงอะไร  (2 คะแนน) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เกิดขึ้นในเซลล์ที่มีลักษณะอย่างไร และพบได้มากในส่วนใด                
ของพืช  (2 คะแนน) 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 3. สิ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคืออะไร และท าหน้าที่อะไร                    
(4 คะแนน) 
.................................................................................................................................. ............................................ 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 4. นักเรียนคิดว่าหากพืชขาดสิ่งจ าเป็นที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  
จะส่งผลต่อการด ารงชีวิตของพืชอย่างไร  (2 คะแนน) 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

 

แนวค าตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

แบบฝึกหัดที่ 1.1    คะแนนเต็ม   
เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง              10  คะแนน 

 
ข้อที่ 1 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อและอธิบายความหมายได้ตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง  
1 สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อหรืออธิบายความหมายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 2 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถตอบได้ถูกต้องโดยอธิบายลักษณะของเซลล์และบอกบริ เวณที่พบ                     
ตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง  

1 
สามารถตอบได้ถูกต้องโดยอธิบายลักษณะของเซลล์หรือบอกบริ เวณที่พบ                     
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง                   

0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 
ข้อที่ 3 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 
สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อ และอธิบายหน้าที่ ได้ครบ ทั้ง 2 ข้อ                         
ตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง 

3 สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อไดท้ั้ง 2 ข้อ  แต่อธิบายหน้าที่ได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อได้ทั้ง 2 ข้อ  แต่ไม่เขียนอธิบาย 
1 สามารถตอบได้ถูกต้องโดยบอกชื่อได้เพียง 1 ข้อ  และเขียนหรือไม่เขียนอธิบาย 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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ข้อที่ 4 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องพร้อมอธิบายตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง  
1 สามารถตอบได้ถูกต้องแต่ไม่เขียนอธิบาย 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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กิจกรรมฝึกคิดที่ 1.2 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์สมมติต่อไปนี้  (6 คะแนน เวลา 10 นาที) 
 
หากผู้อ านวยการโรงเรียนมีโครงการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียน ให้นักเรียน    

ได้รับประทานและสามารถน าไปขายสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน โดยมอบหมายให้     
นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการในการปลูกผักครั้งนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     “ก่ อนที่ นั ก เรี ยนจะด า เนิ นการตามโครงการที่
มอบหมายให้ได้นั้น นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหากเรา
ต้องการให้พืชผักสวนครัวของเราเจริญเติบโตได้ดีและ
สมบู รณ์  พืชผักของ เราต้องอาศั ยสิ่ ง ใดบ้ าง ในการ
เจริญเติบโต” และเพราะเหตุใด 

 

(6 คะแนน).....พืชผักสวนครัวจะเจริญเติบโตได้ดีจะต้องอาศัยปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ต้องได้รับน้ าที่ เ พียงพอ ได้รับแสงที่ เ พียงพอ มี อุณหภูมิ            
ที่เหมาะสม มีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช เป็นต้น  นอกจากนี้การจัดสถานที่   
ในการเพาะปลูกให้มีความเหมาะสมและการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ า เสมอ       
ก็จะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการที่พืชผักได้รับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 
………………………………………………………………………………..……………………………. 

แนวค าตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

    แบบฝึกคิดที่ 1.2   คะแนนเต็ม  6  คะแนน 
 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
6 สามารถระบุปัจจัยได้ 3 ปัจจัยขึ้นไป และให้เหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล 
4 สามารถระบุปัจจัยได้ 1-3 ปัจจัย และให้เหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล 

2 
สามารถระบุปัจจัยได้ 3 ปัจจัย โดยไม่ให้เหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล  
หรือไม่บอกเหตุผล 

0 ตอบอย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบ 
 
ภาพที่ 23 
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          เพ่ือศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

          มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

          ถ้าคลอโรฟิลล์  และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  ดังนั้น         
ใบชบาด่างจะสามารถลอยน้ าได ้

          คลอโรฟิลล์ และ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

          การลอยของใบชบาด่าง 

          ขนาดของใบชบาด่าง  ปริมาณน้ า  ปริมาณเบกกิ้งโซดา  ระยะเวลาที่ใช้ในการแช่ใบชบาด่าง  
ความเข้มของแสง  และระยะเวลาที่ให้แสงไฟ 

ใบกิจกรรมที่ 1.2 
เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
ตอนที่ 1    

1. จุดประสงค์ของกิจกรรม  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

2. ปัญหา  (1 คะแนน)  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

3. สมมติฐาน  (1 คะแนน) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

4. ตัวแปร  
4.1 ตัวแปรต้น (1 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................................. 
4.2 ตัวแปรตาม (1 คะแนน) 

............................................................................................................................. ................................................. 
4.3 ตัวแปรควบคุม (1 คะแนน) 

............................................................................................................................................ .................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง  (3 คะแนน) 
 

บีกเกอร์ที่สังเกต ผลการสังเกต 

บีกเกอร์ที่ 1 ใบชบาด่างสีเขียวทั้งหมดลอยน้ า  

บีกเกอร์ที่ 2 ใบชบาด่างสีเขียวทั้งหมดไม่ลอยน้ า หรือจมน้ า 

แนวค าตอบ 
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5. ตารางบันทึกผลการทดลอง  (ต่อ) 
   

บีกเกอร์ที่สังเกต ผลการสังเกต 

บีกเกอร์ที่ 3 ใบชบาด่างสีขาวทั้งหมดไม่ลอยน้ า หรือจมน้ า 
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          เมื่อน าใบชบาด่างสีเขียวใส่ลงในบีกเกอร์ใบที่ 1  ที่มีการเติมเบกกิ้งโซดา  และบีกเกอร์ที่ 2       
ที่ไม่ได้เติมเบกกิ้งโซดา แล้วน าโคมไฟมาส่อง  ปรากฏว่าใบชบาด่างในบีกเกอร์ใบที่ 1 มีฟองแก๊สเกาะอยู่ที่   
ขอบใบและใบค่อยๆลอยน้ ามาจนครบทุกใบ  แต่ใบที่ 2 ยังจมอยู่ก้นบีกเกอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
ส่วนบีกเกอร์ใบที่ 3 ที่มีการเติมเบกกิ้งโซดา  เมื่อน าใบชบาด่างสีขาวใส่ลงไปแล้วน าโคมไฟมาส่อง  
ปรากฏว่าใบชบาด่าง......................  

          จากผลการทดลอง  พบว่า  เมื่อเติมเบกกิ้งโซดาจะท าให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่
ในน้ า  และเมื่อได้รับแสงท าให้ใบชบาด่างมีฟองแก๊สเกิดขึ้น  จึงมีผลท าให้ใบชบาด่างสามารถลอยน้ าได้  
ส่วนใบของชบาด่างส่วนที่เป็นสีขาวเป็นส่วนที่มีคลอโรฟิลล์น้อยกว่าส่วนที่เป็นสีเขียว  จึงมีผลท าให้ใบ
ชบาด่างสีขาวสามารถลอยน้ าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับใบสี เขียว  ดังนั้น  คลอโรฟิ ลล์และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

          ใบชบาด่างสีเขียวในบีกเกอร์ใบที่ 1 ลอยน้ าได้ท้ังหมด  ใบชบาด่างสีขาวในบีกเกอร์ใบที่ 3 ลอยน้ า
ได้ไม่ครบทุกใบ  ส่วนชบาด่างสีเขียวในบีกเกอร์ใบที่ 2 จมอยู่ก้นบีกเกอร์ 

          คลอโรฟิลล์  และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์   

          ไม่มี   

ตอนที่ 2 

สรุปผลการทดลอง  (2 คะแนน)  

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

อภิปรายผลการทดลอง  (2 คะแนน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ค าถามท้ายกิจกรรม 
1. จากผลการทดลอง บีกเกอร์ใดที่ใบชบาด่างลอยน้ า และบีกเกอร์ใดที่ใบชบาด่างจมน้ า  (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่มีผลท าให้ใบชบาด่างจากการทดลองสามารถลอยน้ าได ้ (2 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. นักเรียนคิดว่าจากการทดลองสิ่งใดที่ไม่มีผลต่อการลอยของใบชบาด่าง  (1 คะแนน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.2    คะแนนเต็ม   
      เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ  9  คะแนน 
      สังเคราะห์ด้วยแสง  ตอนที่ 1               

 
ข้อที่ 1 จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุจุดประสงค์ได้ชัดเจน  ตรงกับการทดลอง 
0 ระบุจุดประสงค์ไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 2 ปัญหา 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุปัญหาของการทดลองได้ 
0 ระบุปัญหาไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 3 สมมติฐาน 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุสมมติฐานได้ตรงกับการทดลอง 
0 ระบุสมมติฐานไม่ตรงกับการทดลองหรือไม่ตอบ 
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ข้อที่ 4 ตัวแปร 
 

4.1  ตัวแปรต้น 
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
4.2  ตัวแปรตาม 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
4.3  ตัวแปรควบคุม 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถระบุตัวแปรได้ถูกต้องครบตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   
0 ไม่สามารถระบุตัวแปรได้หรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 5 บันทึกผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3 สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบชบาด่างได้ถูกต้องทั้ง 3 บีกเกอร์ 
2 สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบชบาด่างได้ถูกต้องเพียง 2 บีกเกอร์ 
1 สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบชบาด่างได้ถูกต้องเพียง 1 บีกเกอร์ 
0 ไม่สามารถบันทึกผลการสังเกตการณ์ลอยของใบชบาด่างได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

ใบกิจกรรมที่ 1.2    คะแนนเต็ม   
      เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ  9  คะแนน 
      สังเคราะห์ด้วยแสง  ตอนที่ 2               

 
ผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถบันทึกผลการทดลอง  โดยระบุขั้นตอน วิธีการทดลอง และผลที่ได้                
ถูกต้องตามท่ีเฉลยหรือใกล้เคียง   

1 
สามารถบันทึกผลการทดลอง  แต่ระบุขั้นตอน วิธีการทดลอง หรือผลที่ ได้                
ไม่ครบตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   

0 ไม่สามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

2 
สามารถบันทึกอภิปรายผลการทดลอง  โดยอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง   
และอธิบายผลสอดคล้องกับสมมติฐานได้ถูกต้องตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   

1 
สามารถบันทึกอภิปรายผลการทดลอง  โดยอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลอง   
และอธิบายผลสอดคล้องกับสมมติฐานได้ถูกต้องตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   

0 ไม่สามารถบันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 
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ค าถามท้ายกิจกรรม 
 
ข้อที่ 1 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องทั้ง 3 บีกเกอร์ตามที่เฉลยหรือใกล้เคียง   
1 สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องเพียง 2 บีกเกอร์  หรือ 1 บีกเกอร์   
0 ไม่สามารถตอบผลการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 2 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2 สามารถตอบได้ถูกต้องตามท่ีเฉลยทั้ง 2 อย่าง  
1 สามารถตอบได้ถูกต้องตามท่ีเฉลยเพียง 1 อย่าง 
0 ไม่สามารถตอบได้ถูกต้องหรือไม่ตอบ 

 
ข้อที่ 3 
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สามารถตอบว่า  ไม่มี  ได้ถูกต้องตามเฉลย 
0 ตอบว่า  มี  หรือไม่ตอบ 
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แบบฝึกหัดที่ 1.2 
เร่ือง ปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนตอบค าถามให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์สมมติต่อไปนี้   

(6 คะแนน เวลา 20 นาที) 
 

หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาแล้ว ผู้อ านวยการได้ให้นักเรียนด าเนินการตามโครงการ              
ปลูกพืชผักสวนครัวที่ได้มอบหมายไว้ โดยให้นักเรียนออกแบบโรงเรือนพร้อมอธิบายลักษณะ             
ของโรงเรือนที่นักเรียนออกแบบไว้ว่าเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผักส่วนครัวอย่างไร              
และยังมีวิธีดูแลอย่างไรเพื่อให้พืชผักสวนครัวเจริญเติบโตได้ดีและสมบูรณ์  

   
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะของโรงเรือน ........โรงเรือนมีลักษณะโล่ง โปร่ง โดยเน้นให้โรงเรือนให้มีหลังคาสูง และใช้มุ้งล้อมรอบ
โรงเรือน เพ่ือให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี  ต้นไม้ยังสามารถรับแสงได้ทั่วถึง และยังช่วยป้องกันแมลงที่เป็น            
ศัตรู พืชได้ อีกด้วย ภายในโรงเรือนมีระบบท่อน้ าที่สามารถให้น้ าได้ทั่วถึงทั้ ง โรงเรือน นอกจากนี้                          
ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือช่วยปรับให้อากาศภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต           
ของพืชผักสวนครัว..............................................................................................................................................   
วิธีดูแลพืชผักสวนครัว.........ตอ้งคอยรดน้ าให้สม่ าเสมอและให้เพียงพอ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ดูแลใส่ปุ๋ย
เพ่ือให้พืชผักได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม และหมั่นพรวนดินให้ดินร่วนซุยให้น้ าสามารถไหลลงดิน
ให้มากที่สุดและง่ายต่อการชอนไชของรากพืช.....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

แนวค าตอบ 
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เกณฑ์การให้คะแนนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่ 1  เร่ือง  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 
 

แบบฝึกหัดที่ 1.2 เร่ือง ปัจจัย   คะแนนเต็ม   
        บางประการที่ส าคัญต่อกระบวนการ   6  คะแนน 
        สังเคราะห์ด้วยแสง               
 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

6 
สามารถวาดภาพพร้อมระบายสีโรงเรือนให้เห็นภาพได้ชัดเจน อธิบายลักษณะ                 
ที่สอดคล้องกับโรงเรือนที่ออกแบบอย่างสมเหตุสมผล และบอกวิธีการดูแลได้                     
3 วิธีขึ้นไป 

4 
สามารถวาดภาพพร้อมระบายสีโรงเรือนให้เห็นภาพได้ชัดเจน อธิบายลักษณะ                  
ที่สอดคล้องกับโรงเรือนที่ออกแบบอย่างสมเหตุสมผล และบอกวิธีการดูแลได้                   
1-3 วิธี 

2 
สามารถวาดภาพระบายสีโรงเรือนให้เห็นภาพได้ชัดเจน หรือวาดภาพแต่ไม่ระบายสี 
อธิบายลักษณะที่สอดคล้องกับโรงเรือนที่ออกแบบอย่างสมเหตุสมผล หรืออธิบาย            
ไม่สมเหตุสมผล และบอกวิธีการดูแลได้ 1-3 วิธี หรือไม่บอกวิธีการดูแล 

0 ไม่วาดภาพ ตอบอย่างอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่ตอบ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1  เร่ือง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 
 

ชื่อ - นามสกุล...............................................................................ชั้น....................เลขที่................. 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1   X  

2 X    

3   X  

4   X  

5  X   

6  X   

7    X 

8    X 

9 X    

10    X 
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