
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที0 14 

เรื0อง  ไขมันและนํ:ามัน                   ๒   คาบ 

หน่วยที0 ๑   ชื0อหน่วย  สารชีวโมเลกุล                             ชั:นมัธยมศึกษาปีที0 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                              รายวิชา  เคมี๓  รหัสวิชา ว๔๒๒๒๓                  

 

 

สาระสําคัญ 

ลิพิด (Lipid) เป็นสารอินทรียซึ์?งเกิดขึBนตามธรรมชาติ ประกอบดว้ยธาตคุาร์บอน ไฮโดรเจน และ

ออกซิเจน และอาจมีธาตุอื?นอีกคือไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยทั?วไปจะไม่ละลายในนํBา แต่ละลายไดใ้น

สารอินทรียที์?ไม่มีขัBว เช่น พวกไฮโดรคาร์บอนหรืออีเทอร์ ลิพิดมีอยู่หลายประเภททัBงที?เป็นเมตาบอไลตป์ฐม

ภูมิ (primary metabolite) และเมตาบอไลตทุ์ติยภูมิ (secondary metabolite) 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 :สารและสมบัติของสาร                                         

   มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและยึด

เหนี?ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื?อสารสิ?งที?เรียนรู้และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู ้

การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที?เกิดขึBนส่วนใหญ่มีรูปแบบที?แน่นอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครื?องมือที?มีอยู่ในช่วงเวลานัBน ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สังคม  และสิ?งแวดลอ้ม มีความเกี?ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

๒. ตัวชี:วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

๓.๑ อธิบายโครงสร้างของลิพิดได ้

๓.๒ บอกสมบตัิและวิธีการทดสอบไขมนัได ้

๓.๓ บอกประโยชนข์องลิพิดได ้

 



 

  ๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) 

๑.  อธิบายการเกิดไขมนัหรือนํBามนัพร้อมทัBงเขียนสมการได ้

๒. บอกสมบตัิของกรดไขมนัอิ?มตวัและกรดไขมนัไม่อิ?มตวัได ้

๓. ระบุสถานะของไขมนัหรือนํBามนัที?อุณหภูมิห้อง  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของกรดไขมนัอิ?มตวั

และกรดไขมนัไม่อิ?มตวัได ้

๔. บอกสมบตัิของไขมนัหรือนํBามนัได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

๑. เขียนสมการแสดงปฏิกริิยาสะปอนนิฟิเคชนัได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  

๑.  มีความสนใจใฝ่รู ้  

   ๒.  กลา้แสดงออก 

 ๓.  มีความรับผิดชอบ                        

     ๔.  มีระเบียบวินยั 

๕. การบูรณาการ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการ 

๑. เขียนสมการแสดงปฏิกริิยาสะ
ปอนนิฟิเคชนัได ้

สมการเคมี 

 

 ๖. สาระการเรียนรู้/เนื:อหาสาระ 

๑.  ลิพิด (Lipid) เป็นสารอินทรียซึ์?งเกิดขึBนตามธรรมชาติ ประกอบดว้ยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน 

และออกซิเจน และอาจมีธาตุอื?นอีกคือไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยทั?วไปจะไม่ละลายในนํBา แต่ละลายได้

ในสารอินทรียที์?ไม่มีขัBว เช่น พวกไฮโดรคาร์บอนหรืออีเทอร์ 



๒. ประภทของลิพิด  1. ไขมนัและนํBามนั     2. ฟอสโฟลิพิด      3. ไข       4. สเตรอยด ์

๓. ไขมนั (fat) และนํBามนั (oil) เป็นเอสเทอร์ที?เกิดจากปฏิกริิยาระหว่างแอลกอฮอลที์?ชื?อกลีเซอรอล 

(glycerol)  1 โมเลกุล กบักรดไขมนั (fatty acid) 1–3 โมเลกุล ไขมนัจะเป็นของแข็งที?อุณหภูมิห้อง ส่วนใหญ่

จะเป็นไขมนัจากสัตว ์แต่นํBามนัจะเป็นของเหลวที?อุณหภูมิห้องซึ?งมกัจะไดจ้ากพืช ส่วนไข (wax) เป็นของ

ผสมของเอสเทอร์ที?เป็นของแข็ง เกิดจากกรดไขมนัและแอลกอฮอลที์?มีโซ่ยาว 

๔. ในการจาํแนกไขมนัและนํBามนัจะพิจารณาจากส่วนที?เกดิจากกรดไขมนัในเอสเทอร์นัBน ถา้มี 1 

โมเลกุลจดัเป็นมอนอกลีเซอไรด ์(monoglyceride)  ถา้มี 2 โมเลกุลจดัเป็นไดกลีเซอไรด์ (diglyceride  และ

ถา้มี 3 โมเลกุลจดัเป็นไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) 

 

 ๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ๑.  ขั:นสร้างความสนใจ (Engage) 

๑.๑ ทบทวนความรู้เรื?องสารที?นกัเรียนไดเ้รียนมาแลว้ในชัBนมธัยมศึกษาตอนตน้ จากนัBนอธิบาย 

ความหมายของสารอินทรีย ์และสารอนินทรีย ์ดงันีB 

- นกัวิทยาศาสตร์แบ่งสารเคมีเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ 

สารอินทรียค์ือ สารประกอบที?มีธาตคุาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั สารอนินทรียค์ือ 

สารประกอบอื?นที?นอกเหนือจากสารอินทรีย ์ 

๑.๒ ยกตวัอย่างสารต่างๆ เช่น H2O, NaHCO3, NaCl, C6H12O6, C3H8, C2H5OH, CH3COOH, HCl,  

HNO3 และ CuSO4 และให้นกัเรียนช่วยกนัจาํแนกว่าสารใดเป็นสารอินทรีย(์C6H12O6, C3H8, C2H5OH, 

CH3COOH) สารใดเป็นสารอนินทรีย ์(H2O, NaHCO3, NaCl, HCl, HNO3, CuSO4)  

๑.๓ ให้นกัเรียนร่วมกนัอ่านบทเรียนเกี?ยวกบัความหมายของสารชีวโมเลกุล ประเภทของสาร           

ชีวโมเลกุล และธาตุที?เป็นองคป์ระกอบของสารชีวโมเลกุลแต่ละประเภท  

 ๑.๔ ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงบทบาทที?สําคญัของสารชีวโมเลกุลในร่างกายตามภาพ 1.1            

(หนา้ 2)  

 

 



 

 

 

 

ภาพ 1.1 แผนภาพแสดงบทบาทที?สําคญัของสารชีวโมเลกลุในร่างกาย 

 ๒.  ขั:นสํารวจและค้นหา (Explore)  

๒.๑ ให้นกัเรียนยกตวัอย่างและอภิปรายเกี?ยวกบัอาหารที?รบัประทานในชีวิตประจาํวนัในทอ้งถิ?น

ของนกัเรียนว่ามีไขมนัและนํBามนัเป็นองคป์ระกอบมากนอ้ยเพียงใด และผลจากการรับประทานไขมนัและ

นํBามนัเกินความตอ้งการของร่างกาย จากนัBนร่วมกนัตอบคาํถาม 

- นกัเรียนคิดว่าวยัรุ่นที?นิยมรกัษารูปร่างให้ผอมบางปราศจากไขมนั มีโอกาสขาดวิตามินหรือไม่  

(เป็นได ้2 กรณี กรณีแรก ถา้นกัเรียนบริโภคไขมนัในปริมาณที?ร่างกายตอ้งการ (หรือมากเกนิไป

เล็กนอ้ย) แต่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีการออกกาํลงักายอย่างสมํ?าเสมอและพกัผ่อนเพียงพอ จะไม่เกิด

การขาดวิตามิน ในกรณีที? 2 ถา้นกัเรียนหลีกเลี?ยงการบริโภคไขมนั เพราะเกรงจะทาํให้อว้น อาจขาดวิตามิน 

A, D, E และ K ซึ?งตอ้งใชไ้ขมนัในการละลาย) 

- ไขมนัและนํBามนัเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร (เปิดกวา้งให้นกัเรียนตอบไดต้ามความเขา้ใจโดย 
ใชป้ระสบการณ์จริงและพืBนความรู้เดิมของนกัเรียน) จากนัBนนาํเขา้สู่หัวขอ้ 1.1.1 องคป์ระกอบและ

โครงสร้างของไขมนัและกรดไขมนั 

๒.๒ ถามนกัเรียนเพื?อทบทวนเกี?ยวกบัพนัธะเคมี ดงันีB 

- สัญลกัษณข์ีดหนึ?งขีด (-) ระหว่างสองอะตอม แทนพนัธะอะไร (พนัธะเดี?ยว) 

สัญลกัษณข์ีดสองขีด (=) ระหว่างสองอะตอม แทนพนัธะอะไร (พนัธะคู)่ 

สัญลกัษณข์ีดสามขดี (=) ระหว่างสองอะตอม แทนพนัธะอะไร (พนัธะสาม) 

๒.๓ อธิบายเกี?ยวกบัส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์ ความแตกต่างของไขมนัและนํBามนั ตามสูตร 

โครงสร้างของกรดไขมนัในบทเรียน ดงันีB   

ไขมนัและนํBามนัเป็นสารประกอบที?เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) เกิดจากการรวมตวัทาง

เคมีของกรดไขมนั (fatty acid) 3 โมเลกุล กบักลีเซอรอล (glycerol) 1 โมเลกุล ดงัสมการ ไตรกลีเซอไรด์มี



อยู่ทั?วไปในนํBามนัพืชและนํBามนัสัตว ์ไตรกลีเซอไรด์เป็นของแข็งที?อุณหภูมิห้องปกติเรียกว่า ไขมนั ที?เป็น

ของเหลวเรียกว่า นํBามนั 

 CH2 - OH  CH2 - O - C - C17H35  

  

 CH - OH + 3 C17H35C - OH   CH - O- C - C17H35     +  3H2O 

  

 CH2 - OH CH2 - O - C - C17H35 

 กลีเซอรอล         กรดไขมนั    ไตรกลีเซอไรด ์

 

โครงสร้างของกรดไขมนัประกอบดว้ยโว่ยาวที?เกดิจากอะตอมของธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน โดย

มีอะตอมของธาตุคาร์บอนต่อกนัดว้ยพนัธะเดี?ยวหรือพนัธะคู่กบัหมู่คาร์บอกซิล (-CO2H) ซึ?งมีสมบตัิเป็น

กรด ตวัอย่างเช่น กรดโอเลอิกและกรดสเตียริก มีสูตรโครงสร้างดงันีB 

กรดโอเลอิก 

H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C-OH 

เขียนแบบย่อเป็น  CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CO2H 

   กรดสเตียริก 

H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C-OH 

 เขียนแบบย่อเป็น  CH3-(CH2)16-CO2H 

๒.๔ ให้นกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถาม ต่อไปนีB 

- พิจารณาสูตรโครงสร้างของกรดไขมนัทัBงสองชนิดว่าเหมือนหรือต่างกนั อย่างไร (กรดไขมนั 

ทัBง 2 ชนิดมีโครงสร้างที?เหมือนกนัตรงที?มีหมู่ –COH2 และส่วนที?มีธาตุ C ต่อกนัเป็นโซ่ตรงที?ยาวเหมือนกนั    

ทาํให้มีจาํนวนอะตอมของธาตุ C และ O เท่ากนั แต่ต่างกนัตรงจาํนวนอะตอมของธาตุ H ในกรดโอเลอิก

นอ้ยกว่า 2 อะตอม เพราะส่วนที?เป็นสายยาวของกรดโอเลอิก มีพนัธะคู่ 1 ตาํแหน่ง ส่วนสายยาวของกรดส

เตียริกเป็นพนัธะเดี?ยวทัBงหมด นั?นคือในส่วนที?เป็นสายยาวที?มีพนัธะคู่ 1 ตาํแหน่ง จาํนวนอะตอมของธาตุ H 



จะลดลง 2 อะตอม ถา้มีพนัธะคู่ 2 ตาํแหน่งจะมีจาํนวนอะตอม H นอ้ยกว่า 4 อะตอม และถา้มีพนัธะคู่ 3 

ตาํแหน่งจาํนวนอะตอมของ H ก็จะนอ้ยลง 6 อะตอม) 

- ยกตวัอย่างนํBามนัพืชและนํBามนัสัตวที์?ใชก้นัทั?วๆ ไป (นํBามนัถั?วเหลือง นํBามนัขา้วโพด นํBามนั 

ปาลม์ นํBามนัรํา นํBามนัหมู และ เนย เป็นตน้) 

- นํBามนัและไขมนัมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนหรือต่างกนั อย่างไร (นํBามนัและไขมนัเป็น          

ไตรกลีเซอไรด์เหมือนกนั แต่ต่างกนัที?ชนิดและปริมาณของกรดไขมนัที?เป็นองคป์ระกอบ กล่าวคือถา้เป็น

นํBามนัจะมีกรดไขมนัไม่อิ?มตวัเป็นส่วนใหญ่จึงมีสภาพเหลว แต่ถา้เป็นไขมนัจะมีกรดไขมนัอิ?มตวัเป็น      

ส่วนใหญ่และมีสภาพแข็ง) 

๒.๕  ตัBงคาํถามนาํเพื?อให้นกัเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างสูตรโมเลกุลของกรดไขมนัแต่ละ

ชนิด และคาดเดาจุดหลอมเหลวของนํBามนัแต่ละชนิด เช่น 

- กรดสเตียริก กรดโอเลอิก กรดไลโนเลอิก และกรดไลโนเลนิก มีสูตรต่างกนัอย่างไร นกัเรียน 

ลองเขียนสูตรโครงสร้างของกรดไขมนัทัBง 4 ชนิดนีB 

- ให้นกัเรียนบอกจุดหลอมเหลวของนํBามนัแต่ละชนิดโดยประมาณ และให้เหตุผลประกอบ  

จากนัBนตอบคาํถาม ดงัต่อไปนีB 

- เมื?อนาํนํBามนัชนิดต่างๆ ในตาราง 1.1 แช่ในตูเ้ยน็ นํBามนัชนิดใดจะแข็งตวัเป็นไข เพราะเหตุใด 

(นํBามนัหมูและนํBามนัมะพร้าวจะแข็งตวั เพราะมีปริมาณกรดไขมนัอิ?มตวัที?มีจุดหลอมเหลวสูงเป็น

องคป์ระกอบมากถึง 79.2% และ 90.4% ตามลาํดบั) 

- จากขอ้มูลกรดไขมนัไม่อิ?มตวั 3 ชนิดในตาราง 1.1 กรดใดมีพนัธะคู่มากที?สุด กรดใดมีพนัธะคู ่

นอ้ยที?สุด อธิบายประกอบ (กรดโอเลอิกมีพนัธะคู่ 1 ตาํแหน่ง (นอ้ยที?สุด) และกรดไลโนเลอิกมีพนัธะคู่ 3 

ตาํแหน่ง (มากที?สุด) สังเกตไดจ้ากสูตรโมเลกุลของกรดสเตียริกมีอะตอมไฮโดรเจนในสายยาว 35 อะตอม 

ในขณะที?กรดโอเลอิกและกรดไลโนเลนิกมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากนั แต่มีอะตอมไฮโดรเจนนอ้ยกว่า 2 

อะตอม และ 6 อะตอม ตามลาํดบั) 

๒.๖ อธิบายเพื?อให้เขา้ใจหลกัการผลิตเนยเทียมและครีมเทียมตามรายละเอียดในบทเรียน และ 

เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนในนํBาพืชที?มีกรดไขมนัไม่อิ?มตวั ดงันีB 

กรดไขมนัไม่อิ?มตวั เมื?อทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจนที?ความดนัสูงและมีตวัเร่งปฏิกิริยาที?เหมาะสม เช่น 

โลหะแพลทินมั (Pt) จะเปลี?ยนเป็นกรดไขมนัอิ?มตวัได ้เช่น 

CH3 - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - CO2H + H2  CH3 - (CH2)16 - CO2H 

                                            กรดโอเลอิก                       กรดสเตียริก 

Pt 



                          ปฏิกิริยานีB เรียกว่าปฏิกริิยาไฮโดรจิเนชนั (hydrogenation) หรือปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน 

หลกัการดงักล่าวไดน้าํไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม (มาการีน) และครีมเทียม โดยนาํนํBามนัพืชที?

มีกรดไขมนัไม่อิ?มตวัมากมีสภาพเป็นของเหลวไปเติมไฮโดรเจนจนกลายเป็นไขมนัอิ?มตวัที?มีสภาพแข็งขึBน 

ซึ?งก็คือ เนยเทียม  

๒.๗ ให้นกัเรียนศึกษาโดยการอ่าน และซักถามขอ้สงสัยจนเขา้ใจในเรื?องของกรดไขมนัจาํเป็นตาม

เนืBอหาในหนงัสือเรียน  

  ๒.๘ ให้นกัเรียนช่วยกนัพิจารณาและอภิปรายขอ้มูลในตาราง 1.2 แลว้ตอบคาํถาม 

- พิจารณาตาราง 1.1 และ 1.2 นกัเรียนจะเลือกใชน้ํBามนัพืชชนิดใดในการประกอบอาหาร  

เพราะเหตุใด (ควรใชน้ํBามนัถั?วเหลือง เพราะมีกรดไขมนัไม่อิ?มตวัมาก (ประมาณ 79%) และมีกรดไขมนั

จาํเป็นพอสมควร (53%) ซืBอหาง่าย ราคาเหมาะสม) 

- กรดไขมนัในร่างกายเราส่วนใหญ่ เป็นกรดไขมนัอิ?มตวัหรือไม่อิ?มตวั อธิบายประกอบ 

(ส่วนใหญ่เป็นกรดไขมนัอิ?มตวั เพราะในร่างกายคนจะมีไขมนัลกัษณะเดยีวกบัที?มีในสัตว ์เช่น 

ไขมนัในหมูจะมีกรดไขมนัอิ?มตวั (กรดสเตียริกและกรดปาลมิ์ติก) ประมาณ 79.2% กรดไขมนัไม่อิ?มตวั 

(กรดโอเลอิก) ประมาณ 15.9%) 

๓.ขั:นการอธิบาย (Explain)  

๓.๑ ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเรื?องไขมนัและนํBามนั พรอ้มทัBงยกตวัอย่างประกอบในแต่ละหัวขอ้

ที?ไดจ้ากการเรียนในห้องเรียน  

 ๔. ขั:นการขยายความรู้ (Elaborate)  

  ๑. อธิบายเพิ?มเติมเรื?องการเหม็นหืน ดงันีB   การเหม็นหืนมีสาเหตุดงันีB 

ก. ปฏิกิริยาออกซิเดชนั เกิดจากออกซิเจนในอากาศเขา้ทาํปฏิกิริยาตรงตาํแหน่งพนัธะคู่ระหว่าง

อะตอมคาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนั ไดแ้อลดีไฮด์และกรดไขมนัโมเลกุลเล็ก ๆ ซึ?งมีกลิ?นเหม็นหืน 

ข. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ระหว่างไขมนักบันํBา โดยมีเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอากาศเป็นตวัเร่ง

ปฏิกิริยาไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรดไขมนัโมเลกุลเล็กที?ระเหยง่ายและมีกลิ?นเหม็น 

๒. ถามนกัเรียนว่าเราจะมีวิธีป้องกนัการเหม็นหืนไดอ้ย่างไร 

แนวตอบ การป้องกนัการเหม็นหืน 



1. การเก็บไขมนัหรือนํBามนัโดยไม่ให้เกดิการเหม็นหืน หรือชะลอการเหม็นหืนให้ชา้ที?สุดจะตอ้ง

เก็บในบริเวณที?มีอุณหภูมิตํ?า ตอ้งปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่ให้สัมผสักบัออกซิเจนและไอนํBาในอากาศเพื?อ

ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 

2.  ในธรรมชาติจะมีวิตามินอี ช่วยป้องกนัการเหม็นหืนได ้

3. นํBามนัพืชมีกรดไขมนัไม่อิ?มตวัมากกว่าไขมนัสัตว ์จึงน่าจะเหม็นหืนง่ายกว่าไขมนัสัตว ์ แต่มีการ

เติมสารเคมีบางชนิดลงไป เช่น BHT , BHA เพื?อป้องกนัการเหม็นหืน 

๓.  ให้นกัเรียนทาํใบงาน  เรื?องไขมนัและนํBามนั 

๕. ขั:นการประเมินผล (Evaluation)                                                                                                                  

๑. ตรวจใบงานเรื?องไขมนัและนํBามนั 

สื0อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบงานที?  เรื?องไขมนัและนํBามนั 

๒. ใบความรู้ที? 8  เรื?องไขมนัและนํBามนั  

๓.หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืBนฐานและเพิ?มเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชัBนมธัยมศึกษาปีที? 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.คู่มือครูสาระการเรียนรู้พืBนฐานและเพิ?มเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชัBน

มธัยมศึกษาปีที? 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ชิ:นงาน/ภาระของนักเรียน 

๑. ใบงานเรื?อง  ไขมนัและนํBามนั 

๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบงานที?  เรื?องไขมนัและ

นํBามนั 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

2. ดา้นทกัษะ

กระบวนการ 

วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบคะแนนใบงาน เรื?อง

ไขมนัและนํBามนั 

คะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

3. ดา้นคณุลกัษณะที?พึง

ประสงค ์

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตัBงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตัBงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 

ขึBนไป 



๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

๑๐.๑  ผลการจดัการเรียนรู ้

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

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

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

๑๐.๒  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๑๐.๓  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

ลงชื?อ………………………………………ผูส้อน 

                               

  


