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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 วิชาชีววิทยา
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 การสั งเคราะห์ ด้วยแสง รหัสวิชา ว 30243
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เรื่อง
การค้ นคว้ าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังเคราะห์ ด้วยแสง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
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นางสาวบัวสด แสนโคตร
ครูชานาญการ

โรงเรียนโนนกอกวิทยา
อาเภอโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1
รายวิชาชีววิทยาเพิม่ เติม 3
รหัสวิชา ว 30243
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 การสั งเคราะห์ ด้วยแสง
การค้ นคว้าทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสั งเคราะห์ ด้วยแสง
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 2 ชั่วโมง
............................................................................................................................. ................................
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่ งมีชีวติ ที่ทางานสัมพันธ์กนั มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่ งมีชีวติ
ผลการเรียนรู้
สื บ ค้นข้อมู ล เกี่ ย วกับ การค้นคว้า ที่ เ กี่ ย วข้องกับ กระบวนการสั ง เคราะห์ ด้วยแสง ทดลองและ
อภิปรายเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
สาระสาคัญ
การค้นคว้าที่เกี่ ยวข้องกันการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การสังเคราะห์ดว้ ยแสง (Photosynthesis) เป็ น
กระบวนการสร้างอาหารจาพวกคาร์ โบไฮเดรตของพืชสี เขียว จาก H2O และ CO2 โดยอาศัยคลอโรฟิ ลล์
แสงสว่าง เป็ นตัวช่ วย และเอนไซม์ในเม็ดคลอโรพลาสต์ เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยา ซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ หลาย
ท่านได้ทาการศึกษาค้นคว้ามานานแล้วเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
ความรู้
1. อธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ทักษะกระบวนการ
2. สื บค้นข้อมูลการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จิตวิทยาศาสตร์ )
3. แสดความสนใจใฝ่ รู ้ ความรอบคอบ การร่ วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น ความมีเหตุผล และ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
สาระการเรียนรู้
การค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
1. Van Helmont

ต้นหลิวเจริ ญเติบโตได้ดีเพราะน้ า

2. Joseph Priestley

พืชสี เขียวสามารถเปลี่ยนอากาศเสี ยให้เป็ นอากาศดีได้

3. Jan Ingen Housz

พืชสี เขียวสามารถเปลี่ยนอากาศเสี ยให้เป็ นอากาศดีได้ ต้องมีแสงสว่าง

4. Theodore de Soussure สารอินทรี ยท์ ี่ได้จากการสร้างอาหารของพืชคือสารประเภท
คาร์โบไฮเดรต (โดยอาศัย H2O และ CO2)
5. Jean Senebier

ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ และหายใจ คือ CO2 และก๊าซที่ช่วยในการ

m

ลุกไหม้และช่วยในการหายใจของสัตว์ คือ O2

พบว่า สารอินทรี ยท์ ี่พืชสร้างขึ้นคือ น้ าตาล (สารคาร์โบไฮเดรต)

7. Van Neil

แบคทีเรี ยบางชนิดสามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้ โดยไม่ใช้น้ าแต่ใช้
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6. Julius Sachs

H2S แทน

ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจะมี NADP+ เป็ นตัวรับอิเล็กตรอน
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8. Robin Hill

เช่นเดียวกับเกลือเฟอริ ก

9. Daniel Arnon

กระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมี 2 ขั้น คือ
1. ปฏิกิริยาที่ตอ้ งใช้แสง (Light reaction)

2. ปฏิกิริยาที่ไม่ตอ้ งใช้แสง (Dark reaction)

หลักฐานหรือร่ องรอยของการเรียนรู้ / การวัดผลและประเมินผล
ความรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน

วิธีการวัด

เครื่ องมือ

-การเขียนรายงาน

ตรวจรายงาน

แบบประเมินการ ผ่านเกณฑ์
เขียนรายงาน

เกณฑ์ที่ใช้

ผูป้ ระเมิน
ครู /

ประเมินตามแบบ นักเรี ยน
ประเมินอย่าง

w

น้อย ร้อยละ70

w

ทักษะ / กระบวนการ
เครื่ องมือ

เกณฑ์ที่ใช้

ผูป้ ระเมิน

ใบงานเรื่ องการค้นคว้าที่ การสังเกต

แบบสังเกต

ผ่านเกณฑ์

ครู

เกี่ยวข้องกับการ

พฤติกรรมการ

ประเมินตามแบบ

สังเคราะห์ดว้ ยแสง

แก้ปัญหาของ

ประเมินอย่าง

นักเรี ยน

น้อย ร้อยละ70

w

ภาระงาน/ชิ้นงาน

วิธีการวัด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาระงาน/ชิ้นงาน

วิธีการวัด

1.ความรับผิดชอบ

ก า ร สั ง เ ก ต แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ่านเกณฑ์

ทางานเสร็ จทันเวลา

พฤติกรรม

การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

ผูป้ ระเมิน
ครู

คุ ณลั ก ษณะอั น ประเมินในแต่ละ
พึงประสงค์

ข้อไม่นอ้ ยกว่า
ระดับ 3
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3.ใฝ่ เรี ยนรู้

เกณฑ์ที่ใช้
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2.ความร่ วมมือร่ วมใจใน

เครื่ องมือ
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คาถามสาคัญ
1. นักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมาแล้วอย่างไรบ้าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
1. ครู นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนดูตน้ ไม้ แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมอภิปรายดังต่อไปนี้
- พืชมีอวัยวะต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างเหมาะสมต่อการทาหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะใบ
ของพืชมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทาหน้าที่ที่สาคัญ คือ (ใบไม้สามารถนาพลังงานแสงมาตรึ งแก๊ส
คาร์ บอนไดออกไซด์และสร้างเป็ นอาหารเก็บไว้ในรู ปสารอินทรี ยโ์ ดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง)
2. ครู ใช้เทคนิค K W L (Know – Want to know - Learned) ให้นกั เรี ยนเขียนข้อความเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ลงในกระดาษ Post it ที่ครู แจกให้ คนละ 2
แผ่น (แผ่นละสี )
- แผ่นที่ 1 นักเรี ยนรู้อะไรมาบ้าง
- แผ่นที่ 2 นักเรี ยนต้องการรู้อะไรบ้าง
(ส่ วนแผ่นที่ 3 เก็บไว้เขียนท้ายชัว่ โมงเรี ยน)
3. หลังจากที่นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนเสร็ จ ให้นากระดาษไปติดที่กระดานดา
4. ครู ให้ตวั แทนนักเรี ยนประมาณ 3-4 คน ร่ วมกันจัดกลุ่มของกระดาษข้อความ
5. ตัวแทนนักเรี ยนนาเสนอคาตอบของเพื่อนนักเรี ยน
คาถามทีน่ าสู่ การศึกษาค้ นคว้ า : นักวิทยาศาสตร์ ได้ ศึกษาเกีย่ วกับการสั งเคราะห์ ด้วยแสงมาแล้วอย่างไรบ้ าง
ขั้นที่ 2 ทาความเข้ าใจกับปัญหา
6. ครู ให้ความรู ้เพิ่มเติมกับนักเรี ยน การศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง บางเรื่ อง
ต้องอาศัยระยะเวลาหลายปี และต้องอาศัยความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ หลาย
ยุคหลายสมัยต่อเนื่องกัน
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7. นักเรี ยนตั้งคาถามในประเด็นที่นกั เรี ยนอยากรู ้ จากสถานการณ์ทวี่ ่านักวิทยาศาสตร์ ได้ ศึกษา
เกี่ยวกับการสั งเคราะห์ ด้วยแสงมาแล้ วอย่ างไรบ้ าง โดยครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดละเอียดขึ้นจน
สามารถบอกแนวทางไปไปสู่ การศึกษาค้นคว้า
ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้ นคว้า
8. . ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย (เรี ยนอ่อน , เรี ยนปาน
กลาง , เรี ยนเก่ง) โดยกาหนดหน้าที่ดงั นี้ 1. คุณอานวย 2. คุณจัดการ 3. คุณวางแผน 4. คุณวางแผน
9. คุ ณอานวย ของแต่ละกลุ่ม จับสลากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ดังนี้
9.1 แวน เฮลล์มอง
9.2 โจเซฟ พริ สต์ลีย ์
9.3 แจน อินเก็น ฮูซ
9.4 ธีโอดอร์ เดอ โซซู
9.5 แวนนีล
9.6 โรบิน ฮิลล์
9.7 แดเนียล อาร์นอล
10. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 4 การสั งเคราะห์ ความรู้
11. นักเรี ยนนาผลการศึกษาที่นกั เรี ยนร่ วมกันศึกษามานาเสนอภายในกลุ่ม โดยครู ผสู ้ อนทาหน้าที่
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความอยากรู ้ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12. นักเรี ยนทบทวนและหาความรู ้เพิม่ เติมเพื่อจะให้ขอ้ มูลสามารถตอบคาถามที่อยากรู ้ได้ท้ งั หมด
ขั้นที่ 5 สรุ ปและประเมินค่ าของคาตอบ
13 .นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ร่ วมกันสรุ ปผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ โดยร่ วมกัน
ระดมสมอง จัดทาเป็ นแผนผังความคิดหลัก
ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน
14. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนผังความคิดหลักที่ได้จากการระดมสมอง แล้วติดแสดงผลงาน
15. ครู และนักเรี ยนทุกคนร่ วมกันประเมินผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่ น โดยการเดิ นเยี่ยมชมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้กนั Gallary walk (ถ้าเห็นด้วยทาเครื่ องหมายถูก ถ้าสงสัยสามารถเขียนคาถามหรื อข้อสงสัยได้)
16. นักเรี ยนทุกคนเขียน ได้เรี ยนรู้อะไรบ้าง ( K W L)
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สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์เรื่ องการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
2. สี ไม้
3. กระดาษชาร์ต
4. ใบความรู ้เรื่ อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
5. ใบงานเรื่ อง การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
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กิจกรรมเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

แบบบันทึกหลังสอน

m

1. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.1 ผูเ้ รี ยนผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จานวน ............................... คน คิดเป็ นร้อยละ .....................
1.2 ผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จานวน .................... คน ได้แก่
1. ………………………………......................... สาเหตุ............................................................
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2. ……………………………………………....สาเหตุ ..............................................................

3…………………………………………….. สาเหตุ .............................................................
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2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
2.1 ขั้นกาหนดปั ญหา………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………
2.2 ขั้นทาความเข้าใจกับปั ญหา……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2.3 ขั้นดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2.4 ขั้นสังเคราะห์ความรู ้……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.5 ขั้นสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
2.6 ขั้นนาเสนอและประเมินผลงาน…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวบัวสด แสนโคตร)
ครู

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ลงชื่อ......................................................
(นายปั ญญา เพียพิมเพิ่ม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนกอกวิทยา

แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
เลขที่

ระบุปัญหา

w

w

3

1

2

3

ตรวจสอบ
ผลลัพธิ์
1 2 3

รวม
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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

2

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา
1
2
3

m

1

วิเคราะห์ปัญหา

แบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรี ยน (ต่อ)
เลขที่

ระบุปัญหา
1

3

1

2

3

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา
1
2
3

ตรวจสอบ
ผลลัพธิ์
1 2 3

รวม
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27
28
29
30

2

วิเคราะห์ปัญหา

w

w

w

ลงชื่อ........................................................... ผูป้ ระเมิน
(นางสาวบัวสด แสนโคตร)
............../..................../.....................
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรี ยน
ระดับคะแนน
หัวข้อการประเมิน
3
2
1
1.ขั้นระบุปัญหา
-สามารถระบุปัญหาที่
-สามารถระบุ ปั ญ หาที่ -ไม่ ส ามารถระบุ ปั ญ หา
สาคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ของสถานการณ์ได้
สถานการณ์ได้
ได้
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา - สามารถระบุสาเหตุที่
-สามารถ ระ บุ ส าเหตุ -ไม่ ส ามารถระบุ ส าเหตุ
เป็ นไปได้ที่ทาให้เกิด
ทัว่ ไปที่ ทาให้เกิ ดปั ญหา ของปัญหาได้
ปัญหา
ได้
3. ขั้นเสนอวิธีการ
-สามารถเสนอวิธีการ
-สามารถเสนอวิ ธี ก าร -ไม่สามารถเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุ แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ ต ร ง กั บ แก้ปัญหาได้
และมีทางเลือกที่
สาเหตุ เ พี ย งทางเลื อ ก
หลากหลาย
เดียว
4. ขั้นตรวจสอบ
-สามารถอธิบายผลที่
-สามารถอธิ บายผลที่ -ไม่สามารถอธิ บายผลที่
ผลลัพธ์
เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกับ เ กิ ด ขึ้ น ห ลั ง จ า ก ก า ร เ กิ ด ขึ้ น ห ลั ง จ า ก ก า ร
ปัญหาหลังจากการ
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหา

w

w

w

ระดับคุณภาพ
คะแนน
10 -12
คะแนน
7-9
คะแนน
4–6
ต่ากว่า 4 คะแนน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

w

w

w
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม
ชื่อผูป้ ระเมิน ....................................................................................................................................................
ประเมินกลุ่มที่ ................................ เรื่ อง .......................................................................................................
รู ปแบบผลงาน...................................................................................................................................................
วันที่ ......................เดือน ........................................................... พ.ศ. ..........................
..........................................................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินใส่ เครื่ องหมาย / ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลงานกลุ่ม
รายการ
4
3
2
1
ข้อเสนอแนะ
เนื้อหา
1. ความถูกต้องของเนื้ อหา
2. การลาดับความคิด
3. การสรุ ปความคิดเห็น
รู ปแบบการนาเสนอ
1. ความน่าสนใจ
2. ความคิด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์
การทางานกลุ่ม
1. ความพร้อมเพรี ยง
2. การทางานเป็ นระบบ
3. การมีส่วนร่ วม
4. ความภูมิใจในผลงาน
ระดับคุณภาพ
สรุ ปการประเมินผลงานกลุ่ม
คะแนน 29 – 36 ระดับ ดีมาก
............................................................................................
คะแนน 26 – 28 ระดับ ดี
รวมได้คะแนน ....................................................................
คะแนน 22 – 25
ระดับ พอใช้
คิดเป็ นร้อยละ .....................................................................
ต่ากว่า 22 คะแนน ระดับ ปรับปรุ ง
อยูใ่ นเกณฑ์ .........................................................................
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-เนื้ อหาถูกต้องตรง -มีความบกพร่ อง
ตามหัวข้อเรื่ อง
ของเนื้ อหาบ้าง
เล็กน้อย

-มีความบกพร่ อง
ของเนื้ อหา
บางส่ วนที่ควร
ปรับปรุ ง
-มีการจัดกระทา
-มีการจัด
ข้อมูลอย่างเป็ น
เรี ยงลาดับข้อมูล
ระบบ และจัดกลุ่ม ถูกต้อง
ข้อมูลอย่างถูกต้อง

-บกพร่ อง
ค่อนข้างมากและ
สมควรปรับปรุ ง

-มีการจัดกระทา
ข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบแยกแยะ
ข้อมูลและจัดกลุ่ม
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
ชัดเจน
-สรุ ปผลได้อย่าง
ถูกต้องกระชับ
ชัดเจน และมี
เหตุผลอ้างอิงจาก
การสื บค้นได้

-ไม่มีการจัดกระทา
ข้อมูล
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2.การลาดับ
ความคิด

4
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.เนื้อหา
1. ความถูกต้อง
ของเนื้ อหา

ระดับคะแนน

co

หัวข้อการประเมิน

3.การสรุ ปความ
คิดเห็น

w

รู ปแบบการ
นาเสนอ
1.ความน่าสนใจ

w

w

2.ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์

ออกแบบการ
นาเสนอได้
น่าสนใจ มีเทคนิค
น่าสนใจ
-งานมีความแปลก
ใหม่ สวยงามและ
แตกต่างจากกลุ่ม
อื่นอย่างโดดเด่น

-สรุ ปผลได้อย่าง
ถูกต้อง กระชับ
ชัดเจน แต่ยงั ไม่
สามารถอ้างอิงได้

-สรุ ปผลได้กระชับ -สรุ ปผลโดยไม่ใช้
กะทัดรัด แต่ไม่
ข้อมูลและไม่
ชัดเจน
ถูกต้อง

-ออกแบบการ
นาเสนอได้ใน
ระดับดี มีลูกเล่น
บ้าง
-งานมีความแปลก
ใหม่ สวยงามและ
แตกต่างจากกลุ่ม
อื่นเล็กน้อย

-ออกแบบการ
นาเสนอได้เรี ยน
ง่าย ขาดลูกเล่น

-ออกแบบการ
นาเสนอได้ยงั ไม่ดี
พอ ขาดลูกเล่น

-งานมีความ
สวยงาม

-งานราบเรี ยบ
และยังไม่สวย

-มีการวางแผนที่จะ
ค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายเชื่อถือ
ได้
-ดาเนินการ
ปฏิบตั ิงานตาม
แผนได้ถูกต้อง
เหมาะสม
ครบถ้วนและ
สมบูรณ์
-กระจายงานได้
ทัว่ ถึงและตรงตาม
ความสามารถ

3

2

1

-มีการวางแผนที่จะ -มีการวางแผนที่จะ
ค้นคว้าข้อมูลจาก ค้นคว้าข้อมูลเพียง
แหล่งเรี ยนรู ้ที่
แหล่งเดียว
หลากหลาย
-ดาเนินการ
ปฏิบตั ิการงานตาม
แผนได้ถูกต้อง
เหมาะสม

-ไม่สามารถวาง
แผนการค้นคว้า
ข้อมูลได้ ต้องให้
ความช่วยเหลือ

-ดาเนินการ
ปฏิบตั ิงานตาม
แผนได้ถูกต้อง
เหมาะสมแต่ตอ้ ง
ให้คาแนะนาเป็ น
บางครั้ง
-กระจายงานได้ใน -กระจายงานไม่
ระดับดี แต่ยงั ไม่ ทัว่ ถึง ตรงตาม
ทัว่ ถึงทุกคน
ความสามารถบ้าง
ไม่ตรงบ้าง
-80% ของกลุ่ม
-60% ของกลุ่ม
พอใจในผลงาน
พอใจในผลงาน
และภูมิใจในการ และภูมิใจใน
นาเสนอผลงาน
ผลงานของตนเอง

-ต้องให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั ิงานตาม
แผนทุกขั้นตอน
ไม่สามารถ
ดาเนินการเองได้
-กระจายงานได้ไม่
ทัว่ ถึงและไม่ตรง
ตามความสามารถ
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2.การทางานเป็ น
ระบบ
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การทางานกลุ่ม
1.ความพร้อม
เพรี ยง

ระดับคะแนน

co

หัวข้อการประเมิน

3.การมีส่วนร่ วม

w

w

w

4.ความภูมิใจใน
-ทุกคนพอใจใน
ผลงานของสมาชิก ผลงานและภูมิใจ
ในการนาเสนอ
ผลงานของตนเอง

- 40% ของกลุ่ม
พอใจในผลงาน
และภูมิใจในการ
นาเสนอผลงาน
ของตนเอง
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