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สาระสําคัญ 

ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เป็นลิพิดทีAประกอบดว้ยหมู่ฟอสเฟตเอสเทอร์ สารพวกนีGพบเป็น

ส่วนประกอบของเยืAอหุ้มเซลล ์(cell membrane) ซึAงทาํหนา้ทีAเลือกให้สารบางชนิดผ่านเขา้ไปภายในเซลลไ์ด ้

พบมากในส่วนสมองและเส้นประสาท 

ไข (wax) เป็นลิพิดทีAพบทัGงพืชและสัตว ์เป็นของแข็งและไม่ละลายนํGา พบเป็นสารเคลือบเส้นผม 

ขนนก และขนสัตวต์่าง ๆ ทาํให้มีลกัษณะเป็นเงาและเพืAอป้องกนัการสูญเสียนํGา ไขยงัขบัจากหูทีAเรียกวา่ขีGหู 

(ear wax) เพืAอป้องกนัการกระทบกระเมือนของเยืAอหู นอกจากนีGยงัมีไขทีAขบัออกจากต่อไขมนัใตผิ้วหนงัเพืAอ

ป้องกนัการระเหยของนํGา ทาํให้ผิวหนงัมีความชุ่มชืGนอยู่เสมอ ในพืชมกัพบเป็นสารเคลือบผิวของใบไมแ้ละ

เปลือกไมเ้พืAอป้องกนัการสูญเสียนํGา 

สเตรอยด์ (steroid) เป็นสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติทีAมีการชีวสังเคราะห์เปลีAยนแปลงมาจากสารกลุ่ม

ไตรเทอร์พีนอยด์ สเตรอยด์พบไดท้ัGงในพืชและสัตว ์มีหนา้ทีAสําคญัต่อระบบต่าง ๆ ของสิAงมีชีวิต            

๑. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 :สารและสมบัติของสาร                                         

   มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู ้

การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึGนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและ



ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานัGน ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สังคม  และสิAงแวดลอ้ม มีความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

๒. ตัวชี9วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

๓.๑ อธิบายและบอกสมบตัิของ ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

๓.๒ บอกประโยชน์ของ ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

  ๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) 

๑.  นกัเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของ  ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

๒. นกัเรียนสามารถบอกสมบตัิของ  ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

๓. นกัเรียนสามารถบอกประโยชนข์อง  ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

๔. อธิบายการเกิดและความสําคญัของ ฟอสโฟลิพิด ไขและสเตรอยด์ได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

๑. เปรียบเทียบโครงสร้างของไขกบัไขมนัและฟอสโฟลิพิดได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  

๑.  มีความสนใจใฝ่รู ้  

   ๒.  กลา้แสดงออก 

 ๓.  มีความรับผิดชอบ                        

     ๔.  มีระเบียบวินยั 

๕. การบูรณาการ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการ 

๑. เปรียบเทียบโครงสร้างของไข
กบัไขมนัและฟอสโฟลิพิดได ้

ภาษาไทย 

 

 



 

 

 ๖. สาระการเรียนรู้/เนื9อหาสาระ 

๑.  ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เป็นลิพิดทีAประกอบดว้ยหมู่ฟอสเฟตเอสเทอร์ สารพวกนีGพบเป็น

ส่วนประกอบของเยืAอหุ้มเซลล ์(cell membrane) ซึAงทาํหนา้ทีAเลือกให้สารบางชนิดผ่านเขา้ไปภายในเซลลไ์ด ้

พบมากในส่วนสมองและเส้นประสาท 

๒. ไข (wax) เป็นลิพิดทีAพบทัGงพืชและสัตว ์เป็นของแข็งและไม่ละลายนํGา พบเป็นสารเคลือบเส้น

ผม ขนนก และขนสัตวต์่าง ๆ ทาํให้มีลกัษณะเป็นเงาและเพืAอป้องกนัการสูญเสียนํGา ไขยงัขบัจากหูทีAเรียกว่าขีG

หู (ear wax) เพืAอป้องกนัการกระทบกระเมือนของเยืAอหู นอกจากนีGยงัมีไขทีAขบัออกจากต่อไขมนัใตผิ้วหนงั

เพืAอป้องกนัการระเหยของนํGา ทาํให้ผิวหนงัมีความชุ่มชืGนอยู่เสมอ ในพืชมกัพบเป็นสารเคลือบผิวของใบไม้

และเปลือกไมเ้พืAอป้องกนัการสูญเสียนํGา 

๓. ไขเป็นของแข็งทีAมีจดุหลอมเหลวตํAา มีหลายชนิด ขึGนอยู่กบัชนิดของกรดและแอลกอฮอลที์Aเป็น

องคป์ระกอบ ไขทุกชนิดไม่ละลายนํGา ไขทีAพบมกัเคลือบอยู่ทีAผิวของใบไมห้รือผลไม ้และทีAผิวหนงัหรือขน

สัตว ์ทาํหนา้ทีAหล่อลืAนหรือป้องกนัการสูญเสียนํGา ปัจจุบนัมีการนาํไขมาเคลือบผิวผลไมเ้พืAอช่วยยืดอายุใน

การเก็บรกัษา 

๔. สเตรอยด์ (steroid) เป็นสารผลิตภณัฑธ์รรมชาติทีAมีการชีวสังเคราะห์เปลีAยนแปลงมาจากสาร

กลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ สเตรอยด์พบไดท้ัGงในพืชและสัตว ์มีหนา้ทีAสําคญัต่อระบบต่าง ๆ ของสิAงมีชีวติ            

๕. สเตรอยด์มีสมบตัิไม่ละลายนํGา แต่ละลายไดใ้นไขมนัหรือตวัทาํละลายอินทรีย ์ สารประเภท   

สเตรอยดมี์หลายชนิด อาจแบ่งเป็นกลุ่มได ้ เช่น คลอเรสเทอรอล ฮอร์โมนอะดรีโนโคตคิอยด์  ฮอร์โมนเพศ  

และกรดนํGาด ี

 

 ๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ๑.  ขั9นสร้างความสนใจ (Engage) 

๑.๑ ถามนกัเรียนเกีAยวกบัเรืAองทีAเรียนในคาบทีAผ่านมา  เรืAองไขมนัและนํGามนั โดยถามเป็นรายบุคคล  

พร้อมกบัให้คะแนนคนทีAตอบถูก 

๑.๒ ถามนกัเรียนว่า  ไขมนักบันํGามนัเกดิปฏิกิริยาระหว่างอะไรกบัอะไร 



แนวตอบ ไขมนั (fat) และนํGามนั (oil) เป็นเอสเทอร์ทีAเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอลที์AชืAอกลีเซ

อรอล (glycerol)  1 โมเลกุล กบักรดไขมนั (fatty acid) 1–3 โมเลกุล ไขมนัจะเป็นของแข็งทีAอุณหภูมิห้อง 

ส่วนใหญ่จะเป็นไขมนัจากสัตว ์แต่นํGามนัจะเป็นของเหลวทีAอุณหภูมิห้องซึAงมกัจะไดจ้ากพืช 

๑.๓ ถามนกัเรียนหนา้ทีAสําคญัของไขมนัคืออะไร 

แนวตอบ  หนา้ทีAสําคญัของไขมนัคือเป็นโครงสร้างหลกัของเยืAอหุ้มเซลล ์และเป็นแหล่งพลงังาน

ของสิAงมีชีวิต การเผาผลาญไขมนัอย่างสมบูรณ์จะให้พลงังานประมาณ 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม ลิพิดพบใน

อาหารทีAมีนํGามนัเป็นส่วนประกอบ เช่น เนย นํGากะทิ หรืออาหารทีAทอดดว้ยนํGามนั 

 ๑.๔ ถามนกัเรียนว่ากรดไขมนัแบ่งออกเป็นกีAประเภท 

แนวตอบ  1. กรดไขมันอิ0มตัว (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอม

คาร์บอนกบัคาร์บอนยดึเหนีAยวดว้ยพนัธะเดีAยวทัGงหมด มีสูตรทัAวไปเป็น CnH2nO2 หรือ CnH2n+1COOH หรือ

เขียนสูตรไดเ้ป็น CH3(CH2)nCOOH  เช่น  กรดไขมนัอิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตร

ทัAวไปเป็น C18H36O2  กรดไขมนัอิAมตวัทีAพบมากทีAสุด ไดแ้ก ่กรดปาลมิ์ตกิ (palmitic acid) และกรดสเตียริก 

(stearic acid) 2. กรดไขมันไม่อิ0มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอม

คาร์บอนกบัคาร์บอนยดึเหนีAยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ ซึAงมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรด

ไขมนัอิAมตวั 2 อะตอม มีสูตรทัAวไปเป็น CnH2n–2O2 หรือ CnH2n–1COOH หรือเขยีนสูตรไดเ้ป็น 

CH3(CH2)yCH=CH(CH2)xCOOH  เช่น  กรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มีพนัธะคู่

ทีAคาร์บอนตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตรทัAวไปเป็น C18H34O2 กรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAพบมากทีAสุด ไดแ้ก่ กรดโอเล

อิก (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก (linoleic acid)ไขมนัและนํGามนัทีAไดจ้ากสัตวแ์ละพืชประกอบดว้ยของ

ผสมของกรดไขมนัหลายชนิด 

  ๑.๕ เมืAอสังเกตเห็นว่านกัเรียนตอบคาํถามไดทุ้กคนและถูกตอ้ง  จึงเริAมขึGนเนืGอเรืAองใหม่ 

โดยการพูดเกริAนว่า  ในลิพิดนอกจากจะมีไขมนัและนํGามนัแลว้  ยงัมีอย่างอืAนอีก  นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าคือ

อะไร 

 แนวตอบ  ยงัมีฟอสโฟลิพิด   ไขและสเตรอยด ์

 

 

 



๒.  ขั9นสํารวจและค้นหา (Explore)  

๒.๑ ถามนกัเรียนว่านกัเรียนทราบหรือไม่ว่า  ฟอสโฟลิพิดคืออะไร 

แนวตอบ  ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เป็นลิพิดทีAประกอบดว้ยหมู่ฟอสเฟตเอสเทอร์ สารพวกนีG

พบเป็นส่วนประกอบของเยืAอหุ้มเซลล ์(cell membrane) ซึAงทาํหนา้ทีAเลือกให้สารบางชนิดผ่านเขา้ไปภายใน

เซลลไ์ด ้พบมากในส่วนสมองและเส้นประสาท 

๒.๒ ถามนกัเรียนต่อว่า ฟอสโฟลิพิด  1  โมเลกุลเกิดจากการรวมตวัของอะไรบา้ง 

แนวตอบ  ฟอสโฟลิพิด 1 โมเลกุล เกิดจากการรวมตวัของกลีเซอรอล 1 โมเลกุล กรดไขมนั 2 

โมเลกุล และหมู่ฟอสเฟตอีก 1 หมู่   สูตรทัAวไปของฟอสโฟลิพิดเป็นดงันีG 

 

 
สูตรทัAวไปของฟอสโฟลิพิด 

๒.๓ อธิบายให้นกัเรียนฟังต่อว่า  เมืAอฟอสโฟลิพิดอยู่ในนํGาหรือในสารละลายทีAมีนํGาเป็นตวัทาํ

ละลาย อาจเกิดเป็นโครงสร้าง 2 ชัGน โดยมีส่วนทีAเป็นไฮโดรคาร์บอนหันเขา้หากนั และส่วนทีAมีขัGวหันเขา้หา

โมเลกุลของนํGา ถา้ฟอสโฟลิพิด มีโมเลกุลขนาดใหญ่ โครงสร้าง 2 ชัGนสามารถเชืAอมต่อกนัเป็นวง 

๒.๔ ถามนกัเรียนว่านกัเรียนทราบหรือไม่ว่าฟอสโฟลิพิสแบ่งออกเป็นกีAประเภท  อะไรบา้ง 

แนวตอบ ฟอสโฟลิพิดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือฟอลโฟกลีเซอไรด์ และสฟิงโกลิพิด ตวัอย่างของ

ฟอสโฟลิพิด เช่น เลซิติน (lecithin) พบมากในเนืGอเยืAอของคนและสัตว ์เลซิตินทาํหนา้ทีAเป็นตวัทาํละลาย

คลอเรสเทอรอล  ไตรกลีเซอไรด ์และไขมนัทีAอยู่ในหลอดเลือดให้แตกตวัเป็นอนุภาคเล็ก ๆ เป็นเนืGอเดียวกบั

เลือด เป็นการช่วยป้องกนัไม่ให้ไขมนัไปเกาะทีAผนงัหลอดเลือด 

๒.๕  ถามนกัเรียนต่อว่านกัเรียนทราบหรือไม่ว่า  อาหารทีAมีเลซิตินสูง  ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
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แนวตอบ  อาหารทีAมีเลซิตินสูง ไดแ้ก่ ตบั เนืGอววั ไข่ เนยแข็ง ถัAวเหลือง ขา้วโพด ขา้วโอต ขา้วสาลี  

ซึAงปกติร่างกายสามารถสร้างเลซิตินไดเ้อง 

๒.๖ ถามนกัเรียนต่อว่านกัเรียนทราบหรือไม่ว่าไข คืออะไร 

แนวตอบ  ไข (wax) เป็นลิพิดทีAพบทัGงพืชและสัตว ์เป็นของแข็งและไม่ละลายนํGา พบเป็นสารเคลือบ

เส้นผม ขนนก และขนสัตวต์่าง ๆ ทาํให้มีลกัษณะเป็นเงาและเพืAอป้องกนัการสูญเสียนํGา ไขยงัขบัจากหูทีA

เรียกว่าขีGหู (ear wax) เพืAอป้องกนัการกระทบกระเทือนของเยืAอหู 

๒.๗ นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า  ไขนอกจากจะป้องกนัการกระทบกระเทือนของเยืAอหูแลว้  ยงัมี

หนา้ทีAสําคญัอะไรบา้ง 

แนวตอบ  นอกจากนีGยงัมีไขทีAขบัออกจากต่อไขมนัใตผิ้วหนงัเพืAอป้องกนัการระเหยของนํGา ทาํให้

ผิวหนงัมีความชุ่มชืGนอยู่เสมอ ในพืชมกัพบเป็นสารเคลือบผิวของใบไมแ้ละเปลือกไมเ้พืAอป้องกนัการ

สูญเสียนํGา 

  ๒.๘ ถามนกัเรียนต่อว่า นกัเรียนรู้หรือไม่ว่าองคป์ระกอบของไขประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

แนวตอบ   องคป์ระกอบของไข เป็นของผสมของเอสเทอร์ทีAเกิดจากกรดไขมนั และแอลกอฮอลที์Aมี

โซ่ยาว ส่วนทีAมาจากกรดไขมนัจะมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่ ระหว่าง 14 – 36 อะตอม สําหรับส่วน

ทีAมาจากแอลกฮอลมี์จาํนวนอะตอมคาร์บอนเป็นเลขคู่เช่นกนั ระหว่าง 16 – 30 อะตอม                                                                           

๒.๙  อธิบายให้นกัเรียนฟังเพิAมเติมว่า  ไขเป็นของแข็งทีAมีจดุหลอมเหลวตํAา มีหลายชนิด ขึGนอยู่กบั

ชนิดของกรดและแอลกอฮอลที์Aเป็นองคป์ระกอบ ไขทุกชนิดไม่ละลายนํGา ไขทีAพบมกัเคลือบอยู่ทีAผิวของ

ใบไมห้รือผลไม ้และทีAผิวหนงัหรือขนสัตว ์ทาํหนา้ทีAหล่อลืAนหรือป้องกนัการสูญเสียนํGา ปัจจุบนัมีการนาํไข

มาเคลือบผิวผลไมเ้พืAอช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา 

๒.๑๐ ถามนกัเรียนว่า นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าสเตรอยด์  คอือะไร 

แนวตอบ  สเตรอยด์ (steroid) เป็นสารผลิตภณัฑธ์รรมชาตทีิAมีการชีวสังเคราะห์เปลีAยนแปลงมาจาก

สารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ สเตรอยด์พบไดท้ัGงในพืชและสัตว ์มีหนา้ทีAสําคญัต่อระบบต่าง ๆ ของสิAงมีชีวิต            

๒.๑๑ ถามนกัเรียนต่อว่า นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าสเตรอยด์มีสมบตัิอย่างไร 

แนวตอบ  สเตรอยด์มีสมบตัิไม่ละลายนํGา แต่ละลายไดใ้นไขมนัหรือตวัทาํละลายอินทรีย ์สาร

ประเภทสเตรอยดมี์หลายชนิด อาจแบ่งเป็นกลุ่มได ้เช่น คลอเรสเทอรอล ฮอร์โมนอะดรีโนโคตคิอยด์  

ฮอร์โมนเพศ  และกรดนํGาด ี

 



 

๓.ขั9นการอธิบาย (Explain)  

๓.๑ นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปและอภิปรายเกีAยวกบัเรืAอง  ไขมนัโดยมีครูเป็นคนถามคาํถามเป็น

รายบุคคล 

 ๔. ขั9นการขยายความรู้ (Elaborate)  

  ๑. อธิบายเพิAมเติมเกีAยวกบั  สเตรอยด์  ดงันีG 

  2. สเตรอยด์ฮอร์โมน 

สเตรอยด์ฮอร์โมน เป็นสารทีAถูกปล่อยจากต่อมต่าง ๆ ของร่างกาย สเตรอยด์ทีAเป็นฮอร์โมนเพศ

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจน (estrogen) เช่น เอสโตรน (estrone) และเอสตราไดออล 

(estradiol) เป็นตน้ กลุ่มของเอสโตรเจน ทาํหนา้ทีAควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะเพศและแสดงลกัษณะ

เพศหญิง ควบคุมการสร้างและการลอกหลุดของเยืAอบุมดลูกก่อนและหลงัมีประจาํเดือน 

2) ฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจน (androgen) เช่น แอนโดรสเตอโรน (androsterone) และเทส

โทสเตอโรน (testosterone) เป็นตน้ เทสโทสเตอโรนทาํหนา้ทีAควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

การพฒันาโครงสร้างกลา้มเนืGอและเสียงของเพซชาย 

3) ฮอร์โมนทีAเกีAยวกบัการตัGงครรภห์รือโปรเจสตนิ (progestin) เช่น โพรเจสเตอโรน (progesterone) 

และนอร์เอนทินโดรน (norethindrone)เป็นตน้ โพรเจสเตอโรน ทาํหนา้ทีAควบคุมเยืAอบุผนงัมดลูกในระหว่าง

ทีAมีการตัGงครรภห์รือมีประจาํเดือน 

๒. ให้นกัเรียนทาํใบงาน  เรืAองฟอสโฟลิพิด,  ไข,  สเตรอยด์  

๕. ขั9นการประเมินผล (Evaluation)                                                                                                                    

๑. ตรวจใบงานเรืAองฟอสโฟลิพิด, ไข, สเตรอยด ์

สื0อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบงานเรืAอง   

๒. ใบความรู้ทีA 9, 10, 11  เรืAองฟอสโฟลิพิด, ไข, สเตรอยด ์



๓.หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืGนฐานและเพิAมเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัGนมธัยมศึกษาปีทีA 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.คู่มือครูสาระการเรียนรู้พืGนฐานและเพิAมเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชัGน

มธัยมศึกษาปีทีA 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ชิ9นงาน/ภาระของนักเรียน 

๑. ใบงานเรืAอง  ไขมนัและนํGามนั 

๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบงานเรืAอง ฟอสโฟลิพิด, 

ไข, สเตรอยด ์

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

2. ดา้นทกัษะ

กระบวนการ 

วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบคะแนนใบงานเรืAอง   

ฟอสโฟลิพิด, ไข,               

สเตรอยด ์

คะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

3. ดา้นคณุลกัษณะทีAพึง

ประสงค ์

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัGงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัGงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 

ขึGนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

๑๐.๑  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

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

๑๐.๒  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๑๐.๓  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                               

  


