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ก าหนดการ 
การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการปฏิบตัิการสอน  โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

    บริเวณลานกิจกรรมกลาง อาคาร 58  
09.30-10.00 น. พิธีเปิดโครงการสมัมนาหลังปฏิบัตกิารสอนพร้อมใหโ้อวาท  

โดย... คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์ห้อง 58302 
10.00-10.30 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้การขอส าเร็จการศึกษา  

โดย... รองคณบดฝี่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ห้อง 58302 
10.30-12.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี ้

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง เวทีน าเสนอ best practice ดังนี้  

     (นักศึกษาเข้าร่วมทุกคน) 
    - แบ่งห้อง  
     1.ห้อง 58105 
     2.ห้อง 58106 
     3.ห้อง 58107 
     4.ห้อง 58108 
    - คณะกรรมการตัดสินการน าเสนอ 
    - น าเสนอคนละ 10-15 นาที 

หมายเหตุ : อาหารว่างและอาหารกลางวันระหว่างการสมัมนา  
                           ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

ก าหนดการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
17 มีนาคม 2562  

เวลา 10.30-16.30 น. 
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ห้อง 58107 การสาธิตการสอน 
 

ล าดับ เวลา หัวข้อวิจัย ผู้น าเสนอ 
1 10.30 – 11.00 น. เรื่อง การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 
นางสาวทรรศวรรณ  ลาภเจือจันทร์ 

2 11.00 – 11.30 น. เรื่อง เลขยกก าลัง กิจกรรม พับให้รู้ ดูให้เป็น   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวลีนา   โสธามาต 

3 11.30 – 12.00 น. เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดบั  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นาย ไมตร ีนิโกบ 

  พักรับประทานอาหาร  

4 13.00 – 13.30 น. เรื่อง ภาคตดักรวย 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     

นางสาวรุสบบี ี แซะอาหล ี

5 13.30 – 14.00 น. เรื่อง สารชีวโมเลกลุ เรื่อง ไขมัน นางสาวฮาฟีเซาะ ใบหล า 
6 14.00 – 14.30 น. เรื่อง เซลล์พืช  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นางสาวฮายาต ียะโกะ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
 

 
1. รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์     กรรมการ 
2. ดร.สุพรรษา สุวรรณาชาตรี     กรรมการ 
3. อาจารย์ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา     กรรมการ 
4. อาจารย์รอฮานา ซนีเย็ง     กรรมการ 
5. ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์     กรรมการ 
6. อาจารย์จันทรด์า พิทักษ์สาล ี     กรรมการ 
7. อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์    กรรมการ 
8. อาจารย์จารึก สระอิส     กรรมการ 
9. อาจารย์ปานใจ แสงศลิา     กรรมการ 
10. ดร.อลสิรา ชมชื่น      กรรมการ 
11. อาจารย์นิรมล รัตนสงเคราะห ์    กรรมการ 
12. ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง     กรรมการ 
13. อาจารย์มะลิ ศรีชู      กรรมการ 
14. อาจารยส์ินี คูหามุข      กรรมการ 
15. อาจารย์ศภุกาญจน์ บัวทิพย ์     กรรมการ 
16. ดร.มฮัดี แวดราแม      กรรมการ 
17. อาจารย์ธวัชชัย ศรีเทพ     กรรมการ 
18. อาจารย์ศภุลักษณ์ พลายแสง     กรรมการ 
19. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจ ิ     กรรมการ 
20. ดร.วชิระ ดวงใจด ี      กรรมการ 
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ห้อง 58106  

 1 หน่วยการเรียนรู้ที ่7 เรื่อง การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 7 

  โดย นางสาวทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร์  

 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เลขยกก าลัง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                                                                           15 

  โดย นางสาวลีนา   โสธามาต  

 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คู่อันดบัและกราฟของคู่อันดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 23 

  โดย นายไมตรี นิโกบ  

 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภาคตดักรวย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 

  โดย ครไูพศาล ลายู และ ปส.รุสบบีี แซะอาหลี  

 5 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์พืช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    47 

  โดย ฮายาตี ยะโกะ  

 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไขมัน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  51 

  โดย ปส.ฮาฟีเซาะ  ใบหล า    
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แผนการจดัการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบอกต าแหน่งและอับดับที่             เวลา 10 ช่ัวโมง 
เรื่อง การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ                เวลา 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561            ครูผู้สอน นางสาวทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร์ 

............................................................................................................................................................ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
        ค.1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้น 
   จากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการและการน าไปใช้ 
 
ตัวช้ีวัด     
        ค 1.1 ป 1/1  บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนด อ่านและเขียน 
                          ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจ านวนนับไม่เกิน 100 และ 0  
 
สาระส าคัญ   
       การบอกต าแหน่งของการเข้าแถวตอนอาจใช้ค าว่า คนแรก คนสุดท้าย ข้างหน้า ข้างหลัง และการบอก  บอกต าแหน่ง
ของสิ่งของที่วางเรียงแถวหน้ากระดานอาจใช้ค าว่า ตรงกลาง ข้างซ้าย ข้างขวา  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
        1. นักเรียนอธิบายต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยใช้ค าที่ใช้บอกต าแหน่ง  
        2. นักเรียนแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ตามอันดับที่ก าหนด  
        3. นักเรียนน าความรู้เรื่องอันดับที่ไปใช้   
 
สาระการเรียนรู้   
        1. การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  
        
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        1. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
     2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
        1. ความสามารถในการสื่อสาร 
        2. ความสามารถในการคิด 
                1) ทักษะการให้เหตุผล 
        3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

 1. นักเรียนชูมือซ้ายและชูมือขวาข้ึนทีละข้างและทั้ง 2 ข้าง โดยครูใช้เพลง ยกมือ  
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                1.1 ครูร้องให้นักเรียนฟัง 1 รอบ 
                1.2 ครูให้นักเรียนร้องตาม 
                1.3 ครูท าท่าประกอบเพลง ยกมือ 
            1.4 นักเรียนท าท่าประกอบพร้อมกับครู 
            1.5 นักเรียนร้องและท าท่าประกอบเอง 2 รอบ             
 2. นักเรียนน าอุปกรณ์การเรียนวางบนโต๊ะนักเรียน โดยครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะ ครูใช้ค าถาม ดังนี้  
  2.1 ให้นักเรียนหยิบสิ่งของที่อยู่ด้านซ้าย 
  2.2 ให้นักเรียนหยิบสิ่งของที่อยู่ด้านขวา 

                     2.3 ให้นักเรียนหยิบสิ่งของที่อยู่ตรงกลาง 
  

ขั้นสอน 
 1. ครูสอนค าส าคัญในบทเรียน โดยครูเขียนค าบนกระดานสะกดให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนสะกดเอง   
 
      

 
     2. ครูใช้ค าถามถามนักเรียนเกี่ยวกับต าแหน่งการนั่ง ดังนี้ 
                2.1 ใครอยู่ข้างหน้าของ………..  
                2.2 ใครอยู่ข้างหลังของ………. 
                2.3 ใครอยู่ตรงกลางของ………. 
     
 3. ครูสอนค าส าคัญในบทเรียน โดยครูเขียนค าบนกระดานสะกดให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนสะกดเอง   

 
 
 
4. ครูอธิบายเรื่อง การบอกต าแหน่ง โดยครูเปิด Power point ครูใช้ค าถามดังนี ้ 
   
 
 
 
 
 

 
4.1 ใครยืนเป็นคนแรก (ดีนาร์) 

 ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาเบา ขวายกข้ึนชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาเบา 
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา (ซ้ า)         สองมือจับเข่าเตะเท้าสลับกัน 
ซ้ายยกข้ึนชูมือขวาก็ถูสะโพกเบาเบา     ขวายกขึ้นชูมือซ้ายก็ถูสะโพกเบาเบา 
เสร็จแล้วหมุนรอบตัวเรา (ซ้ า)             สองมือจับไหล่เตะเท้าสลับกัน 

ซ้าย ขวา ตรงกลาง 

ข้างหน้า ข้างหลัง 
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                   4.2 ใครยืนเป็นคนสุดท้าย (อันวา) 
                   4.3 ใครยืนข้างหลังดีนาร์ (กฤษฎา) 
                   4.4 ใครยืนข้างหน้ารัณธิฌา (อนุศร) 
                   4.5 ใครยืนอยู่ตรงกลาง (อนุศร) 

5. ครูใช้ค าถาม ถามเรื่องต าแหน่งโดยใช้ Power point 
 
 
 
 
 
 
 
6. ครูอธิบายเรื่อง การบอกต าแหน่ง โดยครูเปิด Power point ครูใช้ค าถามดังนี ้
 
 
 
         

 
 

      6.1 ตู้ทั้งหมดมีกี่ช้ัน และมีเลขอะไรบ้าง (3 ช้ัน มีเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 
          

7. ครูหยิบสิ่งของในตะกร้าที่เตรียมไว้เพื่อจัดเข้าในตู้ตามหมายเลขโดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
                  7.1 ปิงปองเก็บในตู้ชั้นล่างข้างขวา คือตู้หมายเลขอะไร (9) 
                  7.2 ลูกบอลเก็บในตู้ชั้นบนข้างซ้าย คือตู้หมายเลขอะไร (1) 
                  7.3 ดินสอเก็บในตู้ชั้นกลางตรงกลาง คือตู้หมายเลขอะไร (5) 
                  7.4 กระเป๋าเก็บในตู้ชั้นบนตรงกลาง คือตู้หมายเลขอะไร (2) 
                  7.5 แก้วน้ าเก็บในตู้ชั้นล่างข้างซ้าย คือตู้หมายเลขอะไร (7) 

8. นักเรียนกลุ่มละ 5 คน โดยให้เล่นเกม ชูไวแลกยิ้ม ครูอธิบายกติกาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 

ครูให้ป้ายบัตรค ากลุ่มละ 5 ใบ โดยครูเปิดค าถามจาก Power point 
ในแต่ละข้อให้นักเรียนตอบโดยการยกบัตรค าข้ึน กลุ่มใดตอบได้ถูกต้องได้หน้า
ยิ้มแทนคะแนน กลุ่มใดสะสมหน้ายิ้มได้มากท่ีสุดเป็นกลุ่มชนะ 
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9. ครูตรวจสอบความเข้าใจโดยครูให้นักเรียนตอบค าถามจาก Power point  
 
 
 
 
 
 

 
 
10. นักเรียนท าแบบฝึกหัด 8.1 การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ หน้า 2-4 

ขั้นสรุป 
 1. ครูเฉลยแบบฝึกหัด 8.1 การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ หน้า 2-4 
            2. ครูสรุปเรื่องการบอกต าแหน่ง รวมกับนักเรียนดังนี ้
 
 
  
3. ครูสรุปค าส าคัญในบทเรียน โดยครูให้นักเรียนอ่านและสะกดเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. power point 
2. บัตรค า 
2. แบบฝึกหัด 8.1 การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ หน้า 2-4 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

- นักเรียนอธิบายต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยใช้
ค าที่ใช้บอกต าแหน่ง       

- การตอบค าถาม - power point 

ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง 

ข้างหน้า ข้างหลัง 

การบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ อาจใช้ค าว่า ข้างซ้าย ข้างขวา ตรงกลาง 
ข้างบน  ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง  
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สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

- นักเรียนแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ตามอันดับ
ที่ก าหนด 
 

- การตอบค าถาม 
- การท าแบบฝึกหัด 

- Power point 
- แบบฝึกหัด 8.1 การบอกต าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ หน้า 2-4 

- นักเรียนน าความรู้เรื่องอันดับที่ไปใช้ - การสังเกต - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

นักเรียนท่ีถูกสังเกต ......................................................ช้ัน....................ภาคเรียนท่ี........ปีการศึกษา.................. 

ค าช้ีแจง 
 การบันทึกให้ กาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง 

ที ่ พฤติกรรม 
ระดับการปฏิบตัิ (คะแนน) 
เป็นประจ า 
(๓) 

บางครั้ง 
(๒) 

น้อยครั้ง 
(๑) 

ไม่ท าเลย/       
ไม่ชัดเจน   (๐) 

๑ เข้าแถวซื้ออาหารหรือห้องน้ าสาธารณะ     
๒ ท าตามกฎระเบยีบของห้องเรียน/ครอบครัว     
๓ เข้าแถวเคารพธงชาต ิ     
๔ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีมารยาท     
๕ ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น     
 
บันทึกเพิ่มเติม........................................................................................................................................ 
         ผู้ประเมิน     ครู           พ่อแม่/ผู้ปกครอง         นักเรียนประเมินตนเอง   เพื่อน 
 

 ลงช่ือ.......................................................... 
           (                                                   ) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน 

ดีเยี่ยม 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๒-๑๕ คะแนน และ 

ไม่มผีลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ ากว่า ๒ คะแนน 

ด ี
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑-๘ คะแนน และ 
ไม่มผีลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งได้ ๐ คะแนน 

ผ่าน 
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๗-๔ คะแนน และ 
ไม่มผีลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งได้ ๐ คะแนน 

ไม่ผา่น ได้คะแนนรวม ระหว่าง ๐ – ๓ คะแนน  
 
 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร / ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
         

(นางอุไรวรรณ ประนอม) 
ครูพี่เลีย้ง                   

............./................./.......... 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ผลการจัดการเรยีนการสอน 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 ปัญหา / อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................

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

                                                                          ลงช่ือผู้สอน 
             ...................................................... 

                                                                                                  (นางสาวทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร)์ 
                                                                                                         ............../............./............... 
 
 
 

 

 

 

  
ข้างซ้าย 

ข้างขวา 

ตรงกลาง 

ข้างหลัง 

ข้างหน้า 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์            ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

รายวิชา ค 21102 คณิตศาสตร ์       ภาคเรียนท่ี 2/2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เลขยกก าลัง                                                                                     เวลา  50 นาที 

กิจกรรม พับให้รู้ ดูให้เป็น                                                                                                     คาบที่ 1/10 

 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด  

 ค.1.1 ม.4-6/2 เข้าใจความหมายและใช้สมบตัิเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน  

ของจ านวนจริงในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ 

 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  

ให ้n เป็นจ านวนเตม็ที่มากกว่า 1 a และ b เป็นจ านวนจริง   

     b เป็นรากท่ี n ของ a ก็ต่อเมือ่ nb =a  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 

1. นักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์ของกระดาษจากจ านวนครั้งท่ีพับกับจ านวนช่องที่เกิดขึ้นได้  
2. นักเรียนเข้าใจความหมายของเลขยกก าลังท่ีมีเลขช้ีก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  
3. นักเรียนสามารถแสดงแนวคดิ ความเข้าใจทางคณติศาสตร์ของตนเองได้  
4. นักเรียนสามารถอภิปราย โต้เถยีงกันในช้ันเรียนได้  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้รายคาบ  
ด้านความรู ้ 
 นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของเลขยกก าลังได้  
ด้านทักษะกระบวนการ  
 นักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์ของกระดาษจากจ านวนครั้งท่ีพับกับจ านวนช่องที่เกิดขึ้นได้ และ 
เชื่อมโยงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่นได ้
 
 

5. สาระการเรียนรู ้
 เลขยกก าลัง อยู่ในรูป na  ซึ่งประกอบด้วย จ านวน คือ ฐาน a  จะเป็นฐานท่ีถูกคูณ และเลขช้ีก าลัง n  โดยเลขยก
ก าลังจะเหมือนกับการคณู a  ซ้ าๆเป็นจ านวน n  ตัว เมื่อ n  เป็นจ านวนเต็มบวก 
 

6. ล าดับการสอน/ขั้นตอนการสอน (ใช้วิธีการแบบเปิด) 
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 ล าดับการสอน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด 
ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา 

1. ครูทักทายนักเรียนและเตรียมความพร้อมโดยให้นักเรียนเล่นเกม “นับเลข”  
2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าวันนี้เป็นการเรียนเรื่องใหม่ โดยครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนท าโดย กิจกรรมนี้มีช่ือ

ว่า “พับให้รู้ ดูให้เป็น” พร้อมท้ังติดแถบช่ือกิจกรรมบนกระดาน 
3. ครูช้ีแจงอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรมดังนี้ ใบกิจกรรม “พับให้รู้ ดูให้เป็น” , กระดาษรีไซเคิล, ปากกา

เคมี  
4. ครูน าเสนอสถานการณ์ปัญหา กิจกรรม “พับให้รู้ ดูให้เป็น” โดยติดสถานการณ์ปัญหา บนกระดานดังนี้   

สถานการณ์ปัญหา : พับครึ่งกระดาษ 5 ครั้ง จะมีจ านวนช่องที่เกิดจากการพับในแต่ละครั้งจ านวนเท่าใด 
  
      จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาพร้อมๆกัน  

5. ครูติดแถบค าสั่งบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านค าสั่งพร้อมๆกัน ดังนี้   

ค าสั่ง : 1. ให้นักเรียนพับครึ่งกระดาษ 5 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกจ านวนช่องที่เกิดจากการพับในแต่ละครั้ ง 
         2. ให้นักเรียนหาว่าจ านวนครั้งที่พับกับจ านวนช่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอย่างไร พร้อมทั้งแสดงวิธี  
คิด และแนวคิดของตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม  

 

6. ครูสนทนากับนักเรียนว่า นักเรียนอ่านค าสั่งแล้วเข้าใจไหมว่าครูให้ท าอะไร และครูสังเกตการตอบค าถาม 
ตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วบันทึกผล  

7. ครูถามนักเรียนต่อว่า จ านวนครั้งที่พับกับจ านวนช่องที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไร และครูสังเกตการตอบ 
ค าถามตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วบันทึกผล 

 2. ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรม “พับให้รู้ ดูให้เป็น” ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยครูจะ

สังเกตการท างานกลุ่มของนักเรียนและบันทึกผล 
2. นักเรียนแสดงแนวคิดในใบกิจกรรมเพื่อออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

3. ขั้นอภิปรายทั้งช้ันเรียน 
1. ครูบันทึกและจัดล าดับแนวคิดของนักเรียนท่ีจะออกมาน าเสนอก่อนหลัง 
2. ครูให้นักเรียนน าใบกิจกรรมมาติดบนกระดาน โดยสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิดที่ทางกลุ่มคิดได้ 

พร้อมท้ังบอกวิธีคิดของการได้มาของค าตอบ โดยครูจะเขียนแนวคิดของนักเรียนบนกระดาน 
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายสิ่งที่เพ่ือนออกมาน าเสนอ โดยครูจะเขียนแนวคิดของนักเรยีนลงบนกระดาน 

4. ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน 
1. ครูสนทนาโดยตั้งค าถามไปหาข้อสรุปดังนี้ 

- ครูตั้งค าถามว่า “นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการท ากิจกรรมในวันนี้” แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
โดยเขียนค าตอบของนักเรียนบนกระดาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปดังนี้ 
(เลขยกก าลัง หมายถึง การคูณกันท่ีมีฐานเดียวกันคูณกัน) 

7. การคาดการณ์แนวคดิของนักเรียน 
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1. นักเรียนเขียนแนวคิดออกมาเป็นรูปตาราง โดยที่มี 2 ช่อง ช่องแรกเป็นจ านวนครั้งที่นับ และช่องที่ 2 คือ
จ านวนช่องที่เกิดขึ้น แล้วสรุปออกมาเป็นค าตอบว่า ถ้าเพิ่มจ านวนครั้งที่นับแล้ว จ านวนช่องที่เกิดก็จะเพิ่มขึ้น
ด้วย 

2. นักเรียนน าความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบ โดยที่แยกตัวประกอบเป็น 2 ถ้าพับ 1 ครั้งก็จะได้ช่องว่าง 2 ช่อง 
ถ้าพับ 2 ครั้งก็จะได้เป็น 4 ช่องคือ 2x2 และถ้าพับ 5 ครั้งจะได้เป็น 2x2x2x2x2 เป็น 32 ช่อง  

3. นักเรียนจัดรูปจ านวนครั้งท่ีพับกระดาษและจ านวนช่องที่เกิดขึ้นโดยใช้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นสูตรคือ n2 =  
จ านวนช่องที่เกิดขึ้น โดยให้ n  เป็นจ านวนครั้งท่ีพับ 
 

8. การคาดการณ์ปญัหาจริงของนักเรยีน 
1. นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าถ้าพับเพิ่มขึ้นจ านวนช่องจะมีมากขึ้น 
2. นักเรียนแสดงวิธีพับในแต่ละครั้งบอกว่าจ านวนช่องจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเรื่อยๆตามจ านวนครั้งท่ีพับ 
3. นักเรียนไม่เข้าใจสถานการณ์ที่ก าหนดและไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ 
4. ในการท างานกลุ่มนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้แสดงแนวคดิของตนเอง 
5. นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคดิ และสรุปความคิดรวบยอดได้ 

 
9. สื่อการเรียนรู ้

1. สื่อหลัก  
- ใบกิจกรรม “พับให้รู้ ดูให้เป็น” 
- กระดาษรไีซเคลิ    
- ปากกาเคม ี

2.   สื่อเสริม 
      - แถบสถานการณ์และแถบค าสั่ง 

 
10. ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
 .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
            

ลงช่ือ...................................................... 
         (นางฟารีดา  กุลโรจนสริ)ิ 
                   ครูพี่เลี้ยง 
 
11. ความคิดเห็นของอาจารย์นเิทศก์ 
 .......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................

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

ลงช่ือ...................................................... 
            (ดร.รัชดา  เชาวน์เสฏฐกุล) 
          อาจารย์นิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
แบบบันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู ้

ด้านความรู ้ เครื่องมือท่ีใช้ เกณฑ ์ ผลการประเมิน แนวทางการพัฒนา 

นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของเลขยกก าลังได้     
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
นักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์ของกระดาษจาก
จ านวนครั้ งที่พับกับจ านวนช่องที่ เกิดขึ้นได้  และ
เชื่อมโยงความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ 

    

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่นได้     

การจัดการเรยีนรู้ ที่ก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะและศักยภาพของผู้เรียน  สามารถ
จัดการจดัการเรียนรู้      

  ได้ตามเวลาที่ก าหนดทุกกิจกรรม 

 ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดในกิจกรรมเนื่องจาก...................................................................................... 
 
2. บรรยากาศการเรยีนรู ้
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านพฤติกรรมผู้เรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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4. การปรับเปลี่ยนแผนการจดัการเรียนรู้ (ถ้ามี)  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
5.  อื่นๆ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................  
                                                                             
ลงช่ือ...........................................................                   ลงช่ือ…………………………………………  
               (นางสาวลีนา   โสธามาต)                                     (นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ) 
         นักศึกษาฝึกประสอบการณ์การสอน                                                                   ครูพี่เลีย้ง              

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ในการจัดการเรียนการรูเ้รื่อง.......................................................................ชั้น...............จ านวน...............คน 

ค าช้ีแจง :ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนโดยภาพรวมทั้งห้อง แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ตัวช้ีวัด 
คะแนน 

3 2 1 
ข้อ 1  มีวินัย    
      1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ โรงเรียนและสังคม    
ข้อ 2  ใฝ่เรียนรู ้    
      2.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรยีนและเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้     
      2.2  แสวงหาความรูม้าล่วงหน้า และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภายหลัง    
ข้อ 3  มุ่งมั่นในการท างาน    
      3.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีการงาน    
      3.2  ท างานด้วย ความเพียร พยายาม  และ อดทนเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย    
ข้อ 4  ซื่อสัตยส์ุจรติ    
      4.1 มีความซื่อสัตย์ในการท างานของตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่น    

 
    

               ลงช่ือ .............................................................  ผู้ประเมนิ 
                                                                        (ปส. ลนีา   โสธามาต) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้  1  คะแนน 
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เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
เกณฑ์คณุภาพ              คะแนน  10-12       ระดับ  ดมีาก  
                               คะแนน   7-9        ระดับ  ด ี 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 
3 2 1 

 มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและรับผิดชอบในงาน
เป็นปกติวิสัยและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
ตรงต่อเวลาในการปฏิบตัิ
กิจกรรมต่างๆ 

ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงกฏเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน 

 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอื 
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม มีการบันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปองค์
ความรู้รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้อื่น 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ส่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรูภ้ายใน
และภายนอกโรงเรียน เลือกใช้
สื่อได้อยา่งเหมาะสม มีการ
บันทึกความรู ้

ไม่ศึกษาหาความรู ้

 มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีการปรบัปรุง 
และพัฒนาการท างานให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

ตั้งใจและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเรจ็ มีการปรับปรุงและ
พัฒนางานให้ดีขึ้น 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่การงาน 

 ซื่อสัตย์
สุจรติ 

ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง
ทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรม
บ่งช้ี  เช่น  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
ปราศจากความล าเอียง  และปฏิบตัิตน
โดยค านึงถึงความถูกต้อง  ละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระท าผิดและปฏบิัติตาม
ค ามั่นสญัญา 

ประพฤติตรงตามความเป็น
จริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา 
ใจ  พฤติกรรมบ่งช้ี 

ไม่ซื่อสตัยส์ุจรติ 
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                                คะแนน  4-6        ระดับ  พอใช้ 
                                คะแนน  1-3            ระดับ  ควรปรับปรุง 

ใบกิจกรรม “พับให้รู้ ดูให้เป็น” 

สถานการณ์ปัญหา : พับครึ่งกระดาษ 5 ครั้ง จะมีจ านวนช่องที่เกิดจากการพับในแต่ละครั้งจ านวนเท่าใด 

ค าสั่ง : 1. ให้นักเรียนพับครึ่งกระดาษ 5 ครั้ง พร้อมทั้งบันทึกจ านวนช่องที่เกิดจากการพับในแต่ละครั้ง                                                                
2.  ให้นักเรียนหาว่าจ านวนครั้งที่พับกับจ านวนช่องที่เกิดข้ึนทั้งหมดเป็นอย่างไร พร้อมทั้งแสดงวิธีคิด และ 
แนวคิดของตนเองกับสมาชิกในกลุ่ม 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 22 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
รายวิชา ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรยีนที่ 2/2561                        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การสร้างทางเรขาคณติ เวลา 2 ช่ัวโมง 
เรื่อง คู่อันดับและกราฟของคู่อันดบั 

1. มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู ้

ค 1.3  ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหาที่ก าหนดให ้
    ตัวช้ีวัด  

ค 1.3 ม.1/2  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง         
ค 1.3 ม.1/3  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแกป้ัญหาคณิตศาสตร์และ 

ปัญหาในชีวติจริง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
ด้านความรู้  

นักเรียนสามารถ 
 1. เขียนกราฟของคู่อันดับที่ก าหนดให้บนระนาบในระบบพิกัดฉาก 
 2. อ่านคู่อันดับของจุดบนกราฟ 
ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. เข้าเรียนตรงเวลา 
2. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
4. แต่งกายเรียบร้อย 
5. ความสนใจในการเรียน 

3. สาระส าคัญ 
คู่อันดับ (Ordered Pair) หมายถงึการน าสมาชิกของสองกลุ่มใด ๆ มาเข้า คู่กัน โดยคู่อันดับ a, b เขยีนแทนด้วย (a, 

b)  เรียก a ว่า สมาชิกตัวที่หนึ่งหรือตัวหน้า  เรียก b ว่า สมาชิกตัวที่สองหรือตัวหลัง 

 

4. สาระการเรยีนรู ้
  คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ  
คู่อันดับ  
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ในการศึกษาเรื่องคู่อันดับและกราฟของคู่อันดับนั้น นักเรียนจ าเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรยีนในระดบัสูงต่อไป เช่น ใช้ในการศึกษาเรื่องฟังก์ชัน เรื่องเซต เป็นต้น รวมทั้งยัง
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

คู่อันดับ (Ordered Pair) หมายถงึการน าสมาชิกของสองกลุ่มใด ๆ มาเข้า คู่กัน โดยคู่อันดับ a, b เขยีนแทนด้วย (a, 
b)  เรียก a ว่า สมาชิกตัวที่หนึ่ง หรือตัวหน้า  เรียก b ว่า สมาชิกตัวที่สอง หรือตัวหลัง 

 
ให้นักเรียนพิจารณาตารางต่อไปนี ้

จ านวนปากกา (แท่ง) ราคาขาย (บาท) 
1 5 
2 10 
3 15 
4 20 
5 25 

ตารางข้างต้นนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณสองปริมาณ ดังนี้ จ านวนปากกากับราคาขายที่เป็นคู่กัน คือ 1 คู่
กับ 5 2 คู่กับ 10 3 คู่กับ 15 4 คู่กับ 20 และ 5 คู่กับ 25 เมื่อน ามาเขียนแผนภาพแสดงการจับคู่ระหว่างจ านวนปากกากับ
ราคาขาย จะไดด้ังนี ้

 
 
เราสามารถเขียนแสดงการจับคูโ่ดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี ้(1, 5), (2, 10), (3, 15), (4, 20), (5, 25)  

สัญลักษณ ์(5, 25) อ่านว่า “คู่อันดับ ห้า ยี่สิบหา้” โดยที ่5 เป็นสมาชิกตัวท่ีหนึ่ง หรือตัวหน้า และ 25 เป็นสมาชิกตัวที่สอง 
หรือตัวหลัง คู่อันดับอื่น ๆ ก็อ่านในท านองเดียวกัน 
 
 
กราฟของคู่อันดับ  

ในการใช้กราฟแสดงความสัมพันธ์ในระบบพิกัดฉาก เราเขียนเส้นจ านวนในแนวนอนและแนวตั้งให้ตัดกันเป็นมุมฉาก
ที่ต าแหน่งของจุดที่แทนศูนย ์0 ดังนี ้
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จุดที่เส้นจ านวนทั้งสองตัดกันเรียกว่า จุดก าเนิด เส้นจ านวนในแนวนอนเรียกว่าแกน x และเส้นจ านวนในแนวตั้ง

เรียกว่าแกน y แกน X และแกน Y อยู่บนระนาบเดียวกัน และแบ่งระนาบออกเป็นสี่ส่วน เรียกแตล่ะส่วนว่าจตุภาค ก าหนดให้
เป็นจตุภาคที ่1 จตุภาคที ่2 จตุภาคที่ 3 และจตุภาคที ่4 ดังรูป 

 
คู่อันดับแต่ละคู่แทนได้ด้วยจดุบนระนาบ เรียกจุดนั้นว่า กราฟของคู่อันดับ 

 

การเขียนกราฟของคู่อันดับ สามารถท าไดด้ังนี้ 
1. สมาชิกตัวที่หนึ่งของคู่อันดับแทนจ านวนที่อยู่บนแกน X และสมาชิกตัวท่ีสองของ คู่อันดับแทนจ า นวนท่ีอยู่บน

แกน Y โดยทั่วไปจึงเขยีนคู่อันดับใด ๆ ในรูป (x, y) เมื่อ x แทนจ านวนท่ี อยู่บนแกน X และ y แทนจ านวนที่อยู่บนแกน Y  



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 24 

 
 

2. เมื่อ P เป็นจุดจุดหนึ่งบนระนาบท่ีเป็นกราฟของ (x, y) จะกล่าวว่าจุด P มีพิกัดเป็น (x, y) โดย x เป็นพิกัดที่หนึ่ง 
และ y เป็นพิกัดที่สอง และอาจเขยีนแทนพิกัดของ P ด้วย P(x, y) 

5. ขั้นตอนการสอน 
ขั้นน า 

ครูทักทายนักเรยีน พูดคุยกับนักเรยีนเรื่องวันเด็กแห่งชาติทีผ่่านมา พร้อมตั้งค าถามว่า “นักเรียนไปเทีย่วงานวันเด็ก
ที่ไหนกันบ้าง” 

ครูทบทวนความรู้เกีย่วกับส่วนประกอบของระบบพิกัดฉาก 
ขั้นสอน 

ครูติดชื่อกิจกรรมเรื่อง “นั่งไหนดนี่ะ” บนกระดาน 
ครูยกสถานการณ์ปัญหาว่า “เมื่องานวันเด็กท่ีผ่านมา เดการ์ต พาลูกของเขาอีก 4 คน ไปนั่งเรือ เมื่อเขาไปซื้อตั๋ว 

ปรากฏว่าท่ีนั่งที่ติดกันเต็มท าให้เขาและลูกๆ ต้องแยกท่ีนั่งกัน โดยได้ล าดบัท่ีนั่งดังนี้ 45C, 49F, 50H และ 
51A ” 

 
ครูติดแถบค าสั่งบนกระดานแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน “ให้นักเรยีนช่วยกันหาว่าท่ีนั่งของเดการ์ต และลูกของเขา

อีก 4 คน อยู่ต าแหน่งใด โดยกากบาทต าแหน่งดังกล่าว พร้อมเขียนหมายเลขก ากับ” 
ครูให้นักเรียนจับคู่ แล้วอธิบายกิจกรรม “นั่งไหนดีน่ะ”  
ครูให้ตัวแทนออกมารับใบกิจกรรม “นั่งไหนดีน่ะ” หน้าช้ันเรียน 
ครูให้นักเรียนท ากจิกรรมเรื่อง “นั่งไหนดีน่ะ” โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยครูเดินสังเกตพฤติกรรมขณะ

นักเรียนท ากิจกรรมและคอยให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรม 
ครูสุ่มนักเรียน  2 คู่ออกมาน าเสนอกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
ครูใช้ค าถามกระตุ้นความคดินักเรยีนว่า “ในการหาต าแหน่งที่น่ังนักเรียนเลือกต าแหน่งได้อย่างไร” 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการหาต าแหน่งของเดการต์ และครอบครัว โดยเชื่อมโยงไปถึงเรื่องคู่อันดับ 

จากสถานการณ์ข้างต้นนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแถวในแนวนอนและแถวในแนวตั้งของที่น่ังบนเรือท่ีเป็นคู่
กัน คือ 45 คู่กับ C 49 คู่กับ F 50 คู่กับ H และ 51 คู่กับ A เมื่อน ามาเขียนแผนภาพแสดงการจับคูร่ะหว่าง
แถวในแนวนอนและแถวในแนวตั้งของที่น่ังบนเรือจะได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

แถวแนวนอน 

45 
49 
50 
51 

แถวแนวตั้ง 

C 
F 
H 
A 
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เราสามารถเขียนแสดงการจับคูโ่ดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้ (45,C), (49,F),( 50,H) และ (51,A) 
สัญลักษณ ์(45, C) อ่านว่า “คู่อันดับสีส่ิบห้า ซ”ี โดยที่ 45 เป็นสมาชิกตัวท่ีหนึ่ง หรือตัวหน้า และ C เป็นสมาชิกตัวท่ีสอง หรือ
ตัวหลัง คู่อันดับอื่น ๆ ก็อ่านในท านองเดียวกัน 

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายตวัอย่างบนกระดาน 
ครูสุ่มนักเรียนให้อ่านคู่อันดับจากตัวอย่างดัวกล่าว 
ครูติดชื่อกิจกรรมเรื่อง “บอกหน่อยว่ารูปอะไร” บนกระดาน 
ครูติดแถบค าสั่งบนกระดานแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน “ให้นักเรยีนช่วยกันเขียนกราฟของคู่อันดับที่ก าหนดให้” 

“ให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพบนระบบพิกัดฉากพร้อมก าหนดพิกัดดงักล่าว” 
ครูอธิบายกิจกรรม “บอกหน่อยว่ารูปอะไร” และให้ตัวแทนออกมารับใบกิจกรรม  

“บอกหน่อยว่ารูปอะไร” 
ครูให้นักเรียนท ากจิกรรมเรื่อง “บอกหน่อยว่ารูปอะไร” โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

โดยครูเดินสังเกตพฤติกรรมขณะนกัเรียนท ากิจกรรมและคอยให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรม 
ครูสุ่มนักเรียน  2 คู่ออกมาน าเสนอกิจกรรมหน้าชั้นเรียน  
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนในการเขียนกราฟของคู่อันดับ 

ขั้นสรุป 
ครูถามนักเรียนว่า “ในคาบนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง” 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่วกบั “ระบบพิกัดฉาก การอ่านคู่อันดับของจุดบนกราฟ และการเขยีนกราฟของคู่

อันดับ” 

6. สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
6.1 ใบกิจกรรมเรื่อง “นั่งไหนดีนะ่”  
6.2 ใบกิจกรรมเรื่อง “บอกหน่อยว่ารูปอะไร” 

7. การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผลและประเมินผล เครื่องมือ เกณฑ ์
ด้านความรู้ (K) 

- ตรวจจากการท าใบกิจกรรม 
ใบกิจกรรมเรื่อง “นั่งไหนดีน่ะ”  
และ “บอกหน่อยว่ารูปอะไร” 

ท าได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ในระดับด ีด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในช้ันเรียน 
 
8. บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู ้

1. ผลการสอน 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 

             
             
             

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
            
            
             
 

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้สอน 
                                                                              (นาย ไมตรี นิโกบ) 

                  นักศึกษาปฏิบัติการสอน



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 27 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
โรงเรียนควนโดนวิทยา 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชา คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ (ค 31202)           ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4                         หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เรขาคณิตวเิคราะห ์
เรื่อง ภาคตดักรวย                                                                          จ านวน 1 คาบ 
ผู้สอน ครไูพศาล ลายู และ ปส.รสุบีบี แซะอาหล ี

 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้และผลการเรียนรู้ 
 มาตรฐานการเรยีนรู ้  เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้  
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง           เข้าใจและอธิบายชนิดของภาคตัดกรวยได ้
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จดุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุตามตัวช้ีวัด) 

2.1 ด้านความรู้ (Knowledge): นักเรียนสามารถ 
       1)  เข้าใจและบอกได้ว่าภาคตัดกรวยแต่ละชนิดเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process): นักเรียนมีทักษะ 
      1) การแก้ปัญหา 
      2) การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
2.3 ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์         อยู่อย่างพอเพียง    ซื่อสัตย์สุจรติ     มุ่งมั่นในการท างาน  
 มีวินัย         รักความเป็นไทย     ใฝ่เรียนรู ้       มีจิตสาธารณะ  
2.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ความสามารถในการสื่อสาร         ความสามารถในการคิด    ความสามารถในการแก้ปัญหา    
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
2.5 ด้านคณุลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  
 เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสารสองภาษา   ล้ าหน้าทางความคดิ  
 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์   ร่วมกันรับผดิชอบต่อสังคมโลก  
2.6 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักความพอประมาณ             หลักความมเีหตผุล    หลักภูมคิุ้มกัน    
  เงื่อนไขความรู ้    เงื่อนไขคุณธรรม  

 
3. สาระส าคัญ 
ภาคตัดกรวย 
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เมื่อระนาบตั้งฉากกับแกนของกรวย ท าให้ระนาบตดักรวยได้เพยีงข้างเดียว ไดภ้าคตดักรวยท่ีเรียกว่า วงกลม 
เมื่อระนาบขนานกบัเส้นประกอบกรวยเส้นใดเส้นหนึ่ง ระนาบจะตัดกรวย ไดภ้าคตดักรวยท่ีเรียกว่า พาราโบลา 
เมื่อระนาบไมต่ั้งกับแกนกรวย แตท่ ามุมแหลมกับแกนของกรวย ระนาบตัดกรวยได้ข้างเดียว ได้ภาคตดักรวยท่ีเรียกว่า วงร ี
เมื่อระนาบขนานกบัแกนของกรวย ระนาบจะตัดกรวยทั้งสองข้าง ได้ภาคตดักรวยท่ีเรียกว่า ไฮเพอร์โบลา 
แต่ถ้าระนาบผ่านจดุยอดของกรวย รอยตัดของระนาบกับกรวยจะเป็น จุด หรือ เส้นตรงเส้นเดยีว หรอื เส้นตรงสองเส้นตดักัน เรา
เรียกลักษณะนี้ว่า ภาคตดักรวยลดรูป  

 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
 ภาคตัดกรวย  
 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน 
 1)  แบบฝึกทักษะที่ 3.6 
 2)  ใบกิจกรรม ‘ถ้าตัดฉันออกไป เธอคงได้อะไรมากมาย?’ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู ้
คาบที่ 1 
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

1) นักเรียนและครูร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของกรวย และระนาบ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
2) ตั้งค าถามท่ีเชื่อมโยงไปยังการท ากิจกรรม เช่น ถ้าครูใช้ระนาบหนึ่งระนาบ ครูสามารถตัดได้ทั้งหมดกี่วิธี 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นคว้า (Exploration) 
3) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน ศึกษาและร่วมท ากิจกรรมตามค าชี้แจงในใบกิจกรรม 
4) ให้นักเรียนศึกษากันตัดกรวยว่าสามารถตัดได้กี่วิธี แล้วในการตัดแต่ละครั้งจะเกิดเป็นรูปอะไรบนระนาบ  
5) แต่ละกลุ่มสรุปผลการท ากิจกรรมลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 
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ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
6) แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละกลุ่มสามารถตัดกรวยได้กี่แบบ และแต่ละแบบเกิดรูปอะไร

บนระนาบ 
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

7) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกรวยด้วยระนาบ และอธิบายถึงภาคตัดกรวย 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน (Evaluation) 

8) นักเรียนแต่ละคนประเมินระดับความเข้าใจในเนื้อหานี้ด้วยการเขียนเป็นระดับ ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง หรือต้องเพิ่มความ
เข้าใจอีก 

9) ครูประเมินผลการเรียนจากการตรวจความถูกต้องของงานกลุ่ม และสังเกตกระบวนการท างานของนักเรียน ตลอดจนการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
7. สื่อ/วัสดุอุปกรณ/์แหล่งเรียนรู้ 
 7.1 สื่อและอุปกรณ ์
  1)  ใบกิจกรรมกลุ่ม ‘ถ้าตัดฉันออกไป เธอคงได้อะไรมากมาย?’ 
 7.2 แหล่งเรียนรู ้
   1) ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
   2) แหล่งสืบค้นข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต  
 
8. การวัดผลและประเมลิผลการเรยีนรู ้

สิ่งที่ต้องการวัด 
 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K) 
1)  เข้าใจและบอกได้ว่าภาคตดั
กรวยแต่ละชนิดเกดิขึ้นได้อยา่งไร 

-ตรวจใบกิจกรรม 
‘ถ้าตัดฉันออกไป เธอคงได้อะไร
มากมาย?’ 

- ใบกิจกรรม 
‘ถ้าตัดฉันออกไป เธอคงได้อะไร
มากมาย?’ 

ท าได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
1) การให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ 
2) การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และน าเสนอ 

สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของ
นักเรียนในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์

ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับคณุภาพ 2 ขึ้นไปทุก
รายการ 
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ด้านคุณลักษณะ (A) 
1) มีวินัย 
2) ใฝ่เรียนรู ้
3) มุ่งมั่นในการท างาน 

สังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของ
นักเรียนในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับคณุภาพ 2 ข้ึนไปทุก
รายการ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. ด้านความรู ้

ระดับคณุภาพ ความสามารถของนักเรียน 

ดีเยี่ยม ท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ด ี ท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องร้อยละ 60 – 79 

พอใช้ ท าแบบฝึกทักษะได้ถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 60  

 
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลดา้นความรู้ 
นักเรียนต้องท าแบบฝึกทักษะได้ถกูต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
2. ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน/คณุภาพ 

3 (ดีเยี่ยม) 2 (ดี) 1 (พอใช้) 
1.มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

ใช้วิธีการด าเนินการแก้ปญัหาได้ส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและอธิบายข้ันตอน
ของวิธีการดังกล่าวได้อยา่งชัดเจน 

มีวิธีการด าเนินการแก้ปญัหาได้
ส าเรจ็อธิบายขั้นตอนของ
วิธีการดังกล่าวได้แตไ่ม่ชัดเจน 

มีหลักฐานหรือร่องรอยการ
ด าเนินการแก้ปญัหาบางส่วนแต่
แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 

2.มีความสามารถในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมายทาง
คณิตศาสตร ์

ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทางคณติศาสตร์
ที่ถูกต้อง น าเสนอตามขั้นตอนชัดเจน
และมรีายละเอียดที่สมบูรณ ์

ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์น าเสนอตามล าดับ
ขั้นตอนได้ชัดเจนบางส่วน แต่
ขาดรายละเอยีด 

ใช้ภาษาและสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่ายๆและ
น าเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน 

3. มีความสามารถใน
การเช่ือมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร ์
 

น าความรู้หลักการและวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับสาระ
คณิตศาสตร์หรือสาระอื่น ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อช่วยในการแก้ปญัหา
หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม 

น าความรู้หลักการและวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงกับสาระคณิตศาสตร์
ได้บางส่วน 

น าความรู้ หลักการ และ วิธีการ
ทางคณิตศาสตรไ์ปเชื่อมโยงไม่
เหมาะสม 
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ผลการตัดสินการประเมินผลทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนต้องได้ระดับคะแนน 2 ขึ้นไปทุกรายการประเมิน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
3. เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน/คณุภาพ 

3 (ดีเยี่ยม) 2 (ดี) 1(ผ่าน) 
1.มีวินัย  สมุดงาน ช้ินงาน สะอาด 

เรียบร้อย และปฏิบัตตินอยู่
ในข้อตกลงที่ก าหนดไว้ทุก
ครั้ง 

สมุดงาน ช้ินงาน ส่วนใหญ่ 
สะอาด เรียบร้อยและปฏิบัติ
ตนอยู่ในข้อตกลงท่ีก าหนดไว้
เป็นส่วนใหญ ่

สมุดงาน ช้ินงาน ไม่ค่อย
เรียบร้อย และปฏิบัตตินอยู่
ในข้อตกลงที่ก าหนดไว้เป็น
บางครั้ง ต้องอาศัยการ
แนะน า 

 
2.ใฝ่เรียนรู ้

มีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝเ่รียนด้วย
ตนเองด้วยการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมทาง
คณิตศาสตร์น ามา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

รู้จักค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อได้
รับค าชี้แนะ แนะน า 

ไม่มีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝเ่รียน 
ต้องอาศัยการกระตุ้น ช้ีแนะ 
ตักเตือน หรือให้ก าลังใจ 

3.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

ตั้งใจท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ส่งงานตรงเวลาที่
ก าหนดทุกครั้ง 

ตั้งใจท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย ส่งงานตรงเวลาที่
ก าหนดเป็นส่วนใหญ ่

ไม่ตั้งใจท างานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ส่งงานช้ากว่า
เวลาที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
นักเรียนต้องได้ระดับคะแนน 2 ขึ้นไปทุกรายการประเมิน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 
9. บันทึกหลังการจัดการเรยีนรู ้

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

1. ผลที่เกิดจากการเรียนรู ้ 1. ผลที่เกิดจากการเรียนรู ้
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2.  ปัญหา/อุปสรรค 2.  ปัญหา/อุปสรรค 

 

 

 

 

3. แนวทางการแก้ไข 3. แนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 
 

                                 
              

ลงช่ือ ............................................... 
                                                                 (ปส.รุสบีบี แซะอาหลี) 
                                                                                                                                   __ / __ / __ 

 

10.ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ส าหรับอาจารย์พี่เลีย้ง 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ ................................................. 
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(ครูไพศาล ลายู) 
__ / __ / __ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกประเมินด้านความรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
แผนการเรียนรู้ที่……เรื่อง............................................................................. 

แบบฝึกทักษะที่................เรื่อง.......................................................................................  
 

เลขท่ี 
 

ใบกิจกรรม 
 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 
เลขท่ี 

 
ใบกิจกรรม 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 

10 คะแนน ผ่าน ไม่ผา่น 10 คะแนน ผ่าน ไม่ผา่น 
1     26      
2     27      
3     28      
4     29      
5     30      
6     31      
7     32      
8     33      
9     34      
10           
11           
12           
13           
14           
15           

เกณฑ์การประเมินผลด้นความรู้ 
      นักเรียนต้องท าแบบฝึกหัดให้ถูกต้องร้อยละ   
80 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การการประเมิน 

ผลการประเมินด้านความรู้  
ใบกิจกรรม 

ผ่าน   จ านวน.....  คน คิดเป็นร้อยละ...... 
ไม่ผ่าน จ านวน ....... คน คิดเป็นร้อยละ ........ 
 
 

 

  ลงช่ือ.........................................ผู้ประเมิน 
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16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          

 
บันทึกประเมินด้านความรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

แผนการเรียนรู้ที่……เรื่อง............................................................................. 
แบบฝึกทักษะที่................เรื่อง.......................................................................................  

 
เลขท่ี 

 
ใบกิจกรรม 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน  
เลขท่ี 

 
ใบกิจกรรม 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

 

10 คะแนน ผ่าน ไม่ผา่น 10 คะแนน ผ่าน ไม่ผา่น 
1     26      
2     27      
3     28      
4     29      
5     30      
6     31      
7     32      
8     33      
9     34      
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16          
17          
18          

เกณฑ์การประเมินผลด้นความรู ้
      นักเรียนต้องท าแบบฝึกหัดใหถู้กต้องร้อยละ   80 ขึ้น
ไปถือว่าผ่านเกณฑ์การการประเมนิ 
ผลการประเมินดา้นความรู้  

ใบกิจกรรม 
ผ่าน   จ านวน  .....  คน คิดเป็นรอ้ยละ...... 
ไม่ผา่น จ านวน ....... คน คิดเป็นรอ้ยละ ........ 
 
  ลงช่ือ........................................ผูป้ระเมิน 
               (นางสาวรุสบีบี แซะอาหลี) 
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19          
20          
21          
22          
23          

 

แบบบันทึกการประเมินดา้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ์
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภาคตัดกรวย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

ค าช้ีแจง   ให้ครูผูส้อนบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีนในการร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ 
              รายวิชาคณติศาสตรเ์พิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จ าแนกเป็น 
               ความสามารถของนักเรียน ตามระดับคณุภาพ ดังนี้ 
   3 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัดีเยีย่ม 
   2 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัด ี
   1 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัพอใช้ 

เลขท่ี การแก้ปัญหา การให้เหตผุล 
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 36 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินดา้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ผ่าน จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ    
 ไม่ผา่น จ านวน    - คน คิดเป็นร้อยละ     - 
          

 ลงช่ือ.......................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                                         (ปส.รุสบีบี  แซะอาหลี) 

 
 

แบบบันทึกการประเมินดา้นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ์

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภาคตัดกรวย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

 

เลขท่ี การแก้ปัญหา การให้เหตผุล 
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      

รวม  - 
ร้อยละ  - 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 37 

 
 

ค าช้ีแจง   ให้ครูผูส้อนบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีนในการร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ 
              รายวิชาคณติศาสตรเ์พิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จ าแนกเป็น 
               ความสามารถของนักเรียน ตามระดับคณุภาพ ดังนี้ 
   3 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัดีเยีย่ม 
   2 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัด ี
   1 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัผ่าน 
 

เลขท่ี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 38 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินดา้นคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

 ผ่าน จ านวน    คน คิดเป็นร้อยละ    
 ไม่ผา่น จ านวน    - คน คิดเป็นร้อยละ     - 

ลงช่ือ.......................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                       (ปส.รุสบีบี  แซะอาหลี) 

แบบบันทึกการประเมินดา้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ์

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภาคตัดกรวย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
ค าช้ีแจง   ให้ครูผูส้อนบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีนในการร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ 
              รายวิชาคณติศาสตรเ์พิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จ าแนกเป็น 

เลขท่ี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      

รวม  - 
ร้อยละ  - 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 39 

 
 

               ความสามารถของนักเรียน ตามระดับคณุภาพ ดังนี ้
   3 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัดีเยีย่ม 
   2 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัด ี
   1 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัพอใช้ 

เลขท่ี การแก้ปัญหา การให้เหตผุล 
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      

 

เลขท่ี การแก้ปัญหา การให้เหตผุล 
การใช้ภาษาและสัญลักษณ์

ทางคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผา่น 
19      
20      
21      
22      
23      
24      



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 40 

 
 

25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      

รวม  - 
ร้อยละ  - 

 

ผลการประเมินดา้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 ผ่าน จ านวน  คน คิดเป็นร้อยละ    
 ไม่ผา่น จ านวน    - คน คิดเป็นร้อยละ     - 
          ลงช่ือ.......................................ผูป้ระเมิน 
                                                                (ปส.รสุบีบี  แซะอาหลี) 

แบบบันทึกการประเมินดา้นคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ์

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภาคตัดกรวย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

 
ค าช้ีแจง   ให้ครูผูส้อนบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีนในการร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ 
              รายวิชาคณติศาสตรเ์พิ่มเติม ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จ าแนกเป็น 
               ความสามารถของนักเรียน ตามระดับคณุภาพ ดังนี้ 
   3 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัดีเยีย่ม 
   2 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัด ี
   1 หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถระดบัผ่าน 
 

เลขท่ี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
1      
2      



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 41 

 
 

3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 42 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินดา้นคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

 ผ่าน จ านวน    คน คิดเป็นร้อยละ    
 ไม่ผา่น จ านวน    - คน คิดเป็นร้อยละ     - 
                                                       ลงช่ือ.......................................ผู้ประเมิน 
                 (ปส.รุสบีบี  แซะอาหลี) 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ‘ถ้าตัดฉันออกไป เธอคงได้อะไรมากมาย?’ 

เลขท่ี มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการท างาน 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผา่น 
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      

รวม  - 
ร้อยละ  - 

ช่ือกลุม่ ……………………………………………………………….... เลขที่สมาชิกในกลุม่ ………………………………………………………… 



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 43 

 
 

ค าช้ีแจง :  ให้นักเรียนช่วยกันศึกษาวิธีการตัดกรวย ว่าสามารถตดัได้กี่รูปแบบ 
แล้วแต่ละแบบท าให้เกิดลักษณะอย่างไรบนระนาบ โดยกรวย 1 อันสามารถตัดได้เพยีง 1 ครั้ง และจะต้องตัดให้กรวยขาดในครั้ง
เดียว (พร้อมอธิบายมาพอสังเขป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 44 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู ้
รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเตมิ 1 รหัสวชิา ว30241          ภาคเรียนท่ี 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4            ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
เรื่อง เซลล์พืช              เวลาเรียน 20 นาที 
ผู้สอน ฮายาตี ยะโกะ               ครูพี่เลี้ยง นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว 
   
สาระที่ 4 ชีววิทยา 
1. มาตรฐานการเรยีนรู้ / ผลการเรียนรู ้

สาระที่ 4 ชีววิทยา เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็น องค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ การล าเลียงสารเข้าและออกจาก
เซลล์ การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์ 

ผลการเรียนรู้ อธิบายโครงสร้างและหน้าท่ีของส่วนท่ีห่อหุ้มเซลลข์องเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว์และสบืค้นข้อมูล อธิบาย และ
ระบุชนิด และหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ 
2. สาระส าคัญ / ความคดิรวบยอด 
 เซลล์ คือ หน่วยย่อยพ้ืนฐานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิด
อาจประกอบข้ึนจากเซลล์เพียงหน่ึงเซลล์ จึงท าให้มีขนาดเล็กและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็อาจประกอบข้ึนจาก
เซลล์จ านวนมาก โดยมีโครงสร้างและหน้าท่ีแตกต่างกัน 
 ส าหรับพืชก็ประกอบขึ้นด้วยเซลล์เช่นกัน แต่ส่วนประกอบภายในเซลล์พืชจะแตกต่างออกไปจากเซลล์สัตว์ ท าให้เซลล์
พืชและเซลล์สัตว์มีลักษณะและสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน โดยส่วนประกอบของเซลล์พืช ประกอบไปด้วย 

 
1. ผนังเซลล์ (Cell wall) 

เป็นส่วนท่ีอยู่ช้ันนอกสุดของเซลล์ จะพบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ เป็นโครงสร้างที่ก าหนดขอบเขต และรูปร่าง
ของสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่เพิ่มความแข็งแรง ค้ าจุนโครงสร้างของเซลล์ ท าให้เซลล์คงรูป และป้องกันการสูญเสียน้ าของเซลล์พืช ในผนัง
เซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส (Cellulose) และเพกติน (Pectin) 
2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane) 

ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิด (Phospholipid bilayer) และโปรตีนเป็นส่วนมาก ท าหน้าที่ห่อหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวและ
ออร์แกเนลล์ภายใน ท้ังยังเป็นเยื่อเลือกผ่าน ควบคุมการเข้าออกของสารต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เซลล์ 
3. นิวเคลียส (Nucleus) 

มีลักษณะค่อนข้างกลม ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของเซลล์ และการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน  
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4. ไซโทพลาซึม(Cytoplasm) 
เป็นของเหลวท่ีอยู่ภายในเซลล์ ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ และสารประกอบต่าง ๆ เช่น น้ าตาล โปรตีน ไขมัน 

5. ร่างแหเอนโดพลาซึม (Endoplasmic Reticulum) 
แบ่งออกเป็นแบบผิวเรียบและผิวขรุขระ แบบผิวเรียบจะไม่มีไรโบโซม ขณะที่แบบผิวขรุขระจะมีไรโบโซมเกาะอยู่ โดย 

ไรโบโซม(Ribosome) นี้เป็นแหล่งสร้างโปรตีน และท าหน้าที่ส่งโปรตีนออกไปยังนอกเซลล์  
6. แวคิวโอล (Vacuole) 

เป็นถุงขนาดใหญ่ที่พบในเซลล์พืช มีเยื่อหุ้มเพียงช้ันเดียว ท าหน้าที่เก็บของเหลว น้ า สารอินทรีย์และอนินทรีย์ เช่น 
น้ าตาล กรดอินทรีย์ แทนนิน 
7. คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) 

พบเฉพาะในเซลล์พืช มีสีเขียวเพราะมีพลาสติดที่สะสมรงควัตถุสีเขียวอยู่ภายใน นั่นคือคลอโรฟีล (Chloroohyll) ท า
หน้าท่ีช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
8. ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) 

มีขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาว กลมรี ท าหน้าที่หายใจระดับเซลล์ (กระบวนการที่น้ าตาลกลูโคสถูกเปลี่ยนเป็น ATP ซึ่งเป็น
พลังงานท่ีเซลล์น าไปใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ) 
9. กอลจิบอดี (Golgi Body) หรือกอลจิแอพพาราตัส (Golgi Apparatus) 

มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ วางซ้อนกัน ท าหน้าที่รับสาร เก็บสารต่าง ๆ ภายใน ตัดแต่ง ต่อเติมโปรตีนให้สมบูรณ์ แล้ว
เคลื่อนย้ายไปสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั้งภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ 

ส่วนประกอบเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของเซลล์พืชที่ท างานร่วมกัน ประสานกัน ท าให้พืชมีชีวิตอยู่ ช่วยสร้างออกซิเจนให้
เราหายใจ และเป็นอาหารให้เราสามารถด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้  
 
3. สาระการเรยีนรู ้

3.1 ด้านความรู้ (K) 
 3.1.1 ส่วนประกอบของเซลล์พืช  
3.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

3.2.1 การสังเกต 
3.2.2 การสื่อสารและการอธิบาย 
3.2.4 การวางแผนและการท ากิจกรรมในช้ันเรยีน 

3.3 ด้านเจตคติ คณุธรรม จรยิธรรม (A) 
ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค ์

4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา   
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
6. การวัดและประเมินผล 
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เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ ์
1. แบบบันทึกผลการตอบค าถามจาก

การท ากิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
 

2. แบบประเมินผลงาน 

1. ตรวจการตอบค าถามจากการท า
กิจกรรมหนา้ช้ันเรียน 
 

2. ตรวจผลงานของนักเรียน 

1. นักเรียนตอบค าถามได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ 60 

2. นักเรียนได้คะแนน 8 คะแนน
ขึ้นไป 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ (การสอนโดยใช้แอพลิเคช่ัน Quiver )  
1. ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement)  

น าเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งค าถามว่า หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไร และภาพที่ก าหนดให้ต่อไปนี้นักเรียนคิดว่า
เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ (เซลล์เป็นหน่วยพ้ืนฐานที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต และจากรูปภาพท่ีก าหนดเป็นเซลล์พืช)  

 
 เมื่อนักเรียนตอบค าถามแล้ว ครูชกัน าโดยการพูดว่า เซลล์พืชมสี่วนประกอบต่างๆทีเ่ราเรียกว่า ออร์แกแนลล์ ซึ่งออร์
แกแนลล์แตล่ะชนิดมีลักษณะและหน้าท่ีที่แตกต่างกันไป โดยนักเรียนจะไดศ้ึกษาผ่านแอพลิเคชั่น Quiver ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นท่ีจะ
น าเราไปสู่การเรยีนที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานมากยิ่งข้ึน  
2. ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration)   
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 – 5 คน โดยคละเพศและความสามารถ 
 2. ครูช้ีแจงวิธีการใช้แอพลิเคช่ัน Quiver และแจกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม (สี , คู่มือการใช้แอพลิเคช่ัน 
Quiver , ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืช)  
 3. ครูช้ีแจงกิจกรรมโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชผ่านแอพลิเคช่ัน พร้อมทั้งศึกษาใบ
ความรู้ที่ได้รับภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้สมาชิกในกลุ่มตั้งค าถามคนละ 1 ข้อ  
3. ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชว่า เซลล์พืชมีลักษณะเป็นแบบใด มีออร์
แกแนลล์ใดบ้างเป็นองค์ประกอบ และออร์แกแนลล์แต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร 
4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)  
 4.1 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 5.1 ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน พร้อมค าถามและเฉลยที่ได้คิดไว้ก่อนหน้า กลุ่มละ 1 ข้อ 
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 5.2 ให้ตัวแทนคนท่ี 1 ของแต่ละกลุ่มอ่านค าถาม โดยเรียงจากกลุ่มที่ 1 เป็นคนแรกในการอ่านค าถามและ ให้กลุ่มที่ 2 , 
3 , 4 และ 5 เป็นฝ่ายตอบค าถาม เมื่อทุกกลุ่มตอบเสร็จแลว้ฝ่ายที่ตั้งค าถามจะเป็นคนตรวจและเฉลยว่าค าถามที่ถามไปมีค าตอบว่า
อย่างไร  
 5.3 เมื่อกลุ่มที่ 1 ถามเสร็จแล้ว กลุ่มที่ 2 , 3 , 4 และ 5 ก็จะเป็นฝ่ายตั้งค าถามและกลุ่มที่เหลือจะเป็นฝ่ายตอบค าถาม
ตามล าดับ กลุ่มที่ตอบค าถามได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสมไปกลุ่มละ 1 คะแนน 
สื่อการเรียนรู้ แอพลเิคชัน Quiver  
แหล่งเรียนรู้ ใบความรูเ้รื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์รายวิชาเคม6ี ว30226          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารชีวโมเลกุล เรื่อง ไขมัน              เวลาเรียน 3 คาบ 
ผู้สอน ปส.ฮาฟีเซาะ  ใบหล า                             ครูพี่เลี้ยง ครูปัญธาดา จันทร์จิตรจริงใจ 
 
 
1. มาตรฐานการเรยีนรู ้
 มาตรฐาน ว 3.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา 
มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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2. ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความหมายของสารอาหาร และประเภทของสารอาหารที่เป็นสารชีวโมเลกุล รวมทั้งบอกองค์ประกอบ สมบัติ 
ปฏิกิริยาบางประการ  
  2. ท าการทดลองทดสอบโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฟอสโฟลิปิด ไข สเตอรอยด์ และกรดนิวคลีอิก การเกิดปฏิกิริยา
ของไขมันและน้ ามันพร้อมท้ังบอกประสิทธิภาพ ในการช าระล้างสิ่งสกปรกของสบู่และผงซักฟอก 
 
3. สาระส าคัญ 
 ไขมันและน้ ามันเป็นสารประกอบประเภทเอสเทอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า        
กลีเซอรอล ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ถ้ามีสถานะเป็นของแข็ง จะเรียกว่า ไขมัน แต่ถ้าเป็นของเหลวจะเรียกว่า น้ ามัน หน้าที่
ส าคัญของไขมันคือ เป็นแหล่งสะสมพลังงานของสิ่งมีชีวิต การเผาผลาญไขมันอย่างสมบูรณ์จะให้พลังงานประมาณ 9 กิโลแคลอรี
ต่อกรัม จะพบลิพิดในอาหารที่มีน้ ามันเป็นส่วนประกอบ เช่น เนย น้ ากะทิ หรืออาหารที่ทอดด้วยน้ ามัน 
 
4. สาระการเรยีนรู ้
  4.1. ไขมัน และน้ ามัน  
  4.1.1. สมบตัิ โครงสร้าง และปฏิกริิยาของไขมันและน้ ามัน 
 
5. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  5.1. ความรู้ 

5.1.1. บอกสมบตัิของไขมันหรือน้ ามันรวมไปถึงการเกดิไขมันหรือน้ ามันได้ 
5.1.2. บอกสมบตัิของกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้ 

            5.1.3. อธิบายการเหม็นหืนของไขมันหรือน้ ามันและวิธีป้องกันได ้
  5.1.4. อภิปรายถึงกลไกการช าระล้างสิ่งสกปรกของสบู่และผงซักฟอกได้ 
  5.1.5. อภิปรายถึงการเหม็นหืนของไขมันหรือน้ ามันและวิธีป้องกันได้ 

 5.2. ทักษะ/กระบวนการ 
5.2.1. เขียนสมการแสดงปฏิกริิยาสะปอนนิฟิเคชันได ้

 5.3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5.3.1.  มีวินัย 
  5.3.2.  ใฝ่เรียนรู ้
  5.3.3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
6. สมรรถนะส าคญั 
 6.1.  ความสามารถในการคิด 
 6.2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 6.3.  ความสามารถในการสื่อสาร 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

7.1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)   (ช่ัวโมงท่ี 1)      
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            7.1.1   ทบทวนประเภทของสารอาหารเพื่อน าเข้าสู่เรื่องลิพิด ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากเพราะเป็นแหล่งสะสมพลังงานของสิ่งมีชีวิต เป็นหน่วยโครงสร้างของเซลล์เนื้อเยื่อพร้อมยกตัวอย่างลิพิด ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน โดยครูถามนักเรียนในประเด็น ต่อไปนี้ 
  - นักเรียนคิดว่า ลิพิดคืออะไร (แนวค าตอบไขมัน เป็นสารประกอบคาร์บอน ประเภท 
เอสเทอร์(Ester) ชนิดหนึ่ง โดยเกิดจากการท าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน(Esterification) ของสารประเภทแอลกอฮอล์ คือ กลีเซ
อรอล และ กรดอินทรีย์ คือ กรดไขมัน   ) 
  - ลิพิดท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันมีอะไรบ้าง (แนวค าตอบ ได้แก่ ไขมัน น้ ามัน  สเตอรอยด์ เป็นต้น) 

7.2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)  (ช่ัวโมงท่ี 1-2) 
      7.2.1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละความสามารถ โดยแต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัวตั้งแต่
หมายเลข 1 - 3    

 7.2.2. ครูอธิบายขั้นตอนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   7.2.2.1. ให้นักเรียนวางแผนการท างานภายในกลุ่ม และแบ่งหน้าท่ีที่จะศึกษากันภายในกลุ่ม 
   7.2.2.2. นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มศึกษาตามหัวข้อท่ีตัวเองรับผิดชอบ ภายในเวลา 10 นาที โดย
เนื้อหาและข้อมูลของแต่ละหัวห้อจะติดอยู่ภายในบริเวณห้องเรียน โดยหัวข้อที่จะต้องศึกษามีดังนี้  

- การเกิดไขมันและน้ ามัน 
     - สมบัติของไขมันและน้ ามัน 

- ประเภทของกรดไขมัน 
7.2.3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนการเกิดลิพิด สมบัติ และประเภทของกรดไขมัน ลงบนกระดาษแผ่น

เดียวกัน โดยเริ่มต้นที่สมาชิกหมายเลข 1 เขียนส่งต่อไปให้หมายเลข 2 และ 3 ตามล าดับ เมื่อครบรอบแล้วกลับมาเริ่มที่สมาชิก
หมายเลข 1 ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ภายในเวลา 10 นาที 

7.2.4. ครูสุ่มเรียกกลุ่มและหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกภายในกลุ่มให้นักเรียนออกมาอภิปรายหน้าช้ันถึง
กระบวนการเกิดลิพิด สมบัติ และประเภทของกรดไขมัน 

7.2.5. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารายละเอียดใบความรู้ เรื่อง ไขมันและน้ ามัน  
7.2.6. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับชุดชิ้นส่วน เรื่อง ลิพิด แล้วร่วมกันต่อเป็นแผนผังให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
7.2.7. ครูอธิบายการประกอบช้ินส่วน ดังนี้ 
      7.2.7.1. หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มน าช้ินส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบ ลิพิด  มาต่อเป็นจุดเริ่มต้นของแผนผัง 

         7.2.7.2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรับช้ินส่วนท่ีเหลือจ านวนเท่าๆ กัน 
        7.2.7.3. สมาชิกคนแรกหยิบช้ินส่วนท่ีตนมีอยู่มาต่อกับช้ินส่วน ลิพิด เดิมลงในผังที่เริ่มต้นไว้แล้ว โดย
ช้ินส่วนท่ีน ามาต่อต้องมีความสัมพันธ์กัน 
         7.2.7.4. ถ้าสมาชิกไม่มีชิ้นส่วนท่ีสัมพันธ์กัน ให้วางช้ินส่วนนั้นลงบนโต๊ะ ให้สมาชิกคนต่อไปเป็นผู้วาง
ช้ินส่วนท่ีตนมีอยู่ลงไป โดยสมาชิกที่วางช้ินส่วนท่ีต่อได้ มีสิทธ์ิที่จะหยิบช้ินส่วนของเพื่อน    ที่วางบนโต๊ะไปใช้ต่อในรอบต่อๆ ไป 
         7.2.7.5. ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันต่อช้ินส่วนแผนผัง จนได้เป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ 

7.3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (ช่ัวโมงท่ี 3-4)   
      7.3.1. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพช้ินงานท่ีสมบูรณ์แล้วลงในกระดาษวาดเขียนแล้วน ามาติดหน้าช้ันเรียน 
      7.3.2. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความถูกต้องของแผนผังจากช้ินงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งควรจะได้
ช้ินงานดังน้ี    
 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/10/fatty%20acid%20index.ppt
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7.3.3. ครูสุ่มเรียกกลุ่มและหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกภายในกลุ่ม 3 -4 กลุ่ม  
ออกมาร่วมกันสรุป เนื้อหาท่ีเรียนไปแล้วหน้าช้ันเรียน 
      7.3.4. ครูสรุปเนื้อหาจากการท ากิจกรรมเรื่อง ไขมัน จากไฟล์น าเสนอ PowerPoint  
เรื่อง ไขมัน 

7.4. ข้ันขยายความรู้ (Elaboration)   (ช่ัวโมงท่ี 5-6)          
      7.4.1. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพิ่มเติม โดยครูซักถามว่า  
 - พืช ผลไม้ที่มีไขเคลือบอยู่บนผิวของใบไม้หรือผลไม้ที่นักเรียนค้นพบในธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้าง (ใบตอง ผลองุ่น) 
 - นักเรียนคิดว่าไขท่ีเคลือบอยู่บนผิวของใบไม้หรือผลไม้ท าหน้าท่ีอย่างไร  
(ใบตอง ช่วยท าให้ลื่น ป้องกันการสูญเสียน้ า ส่วนองุ่น จะมีสารสีขาวที่เคลือบอยู่บนผลองุ่น สร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้องุ่นเปียกน้ า 
เป็นการลดโอกาสที่จุลินทรีย์โดยเฉพาะยีสต์เข้าไปใช้น้ าตาลซึ่งเป็นแหล่งอาหาร เนื่องจากมีซูโครสมาก) 
 - การน าความรู้เรื่องสมบัติของลิพิด ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
(การเลือกบริโภคชนิดของน้ ามันและไขมัน ให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร) 
 
      7.4.2. ครูให้นักเรียนดูวดีีโอเรื่องไขมันทรานส์พร้อมกับร่วมอภิปรายกับนักเรียน 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=6b99l6nG1JE 

https://www.youtube.com/watch?v=6b99l6nG1JE
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7.4.3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภปิรายเรื่องไขมันทรานส์ 
     7.4.3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบ O-NET 

  7.4.4. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหดั เรื่อง ไขมัน 
7.5. ข้ันประเมิน (Evaluation) 
     7.5.1. ประเมินจากการตอบค าถามในห้องเรียน  
แนวค าถาม  1. จงบอกความแตกต่างของกรดไขมันอ่ิมตัวและไม่อิ่มตัว  
แนวค าตอบ  กรดไขมันอิ่มตัว(Saturated fatty acids) เป็นกรดไขมันที่ในหมู่ไฮโดรคาร์บอนมีพันธะระหว่างอะตอม

คาร์บอนทั้งหมดเป็นพันธะเดี่ยว โมเลกุลจึงไม่สามารถรับไฮโดรเจนเพิ่มได้อีก  กรดไขมันชนิดนี้มีอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 4-
24 อะตอม พบได้มากในไขมันสัตว์และน้ ามันมะพร้าว กรดไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ ได้แก่ กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติก กรดคลอ
ริก  เป็นต้น  กรดไขมันอิ่มตัวมีสมบัติแข็งตัวง่าย มีจุดหลอมเหลวสูง ไม่เหม็นหืน  เนื่องจากไม่ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนที่มีอยู่ใน
อากาศ แต่มีผลเสียคือหากรับประทานเข้าไปมากอาจท าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้  

กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsturated fatty acids)  คือ กรดไขมันที่ในหมู่ไฮโดรคาร์บอนมีพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอน
บางพันธะเป็นพันธะคู่  ซึ่งอาจมีพันธะคู่เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ และผลจากการที่มีพันธะคู่  ท าให้โมเลกุลของกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวมีจ านวนอะตอมไฮโดรเจนน้อยกว่ากรดไขมันอิ่มตัว ตัวอย่าง ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว  ได้แก่ กรดไลโนเลอิก  กรดโอเล
อิก เป็นต้น กรดไขมันอิ่มตัวมีสมบัติแข็งตัวยาก มีจุดหลอมเหลวต่ า เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะเกิดกลิ่นเหม็น
หืนได้ 

แนวค าถาม 2. นอกจากไขมันและน้ ามันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้ว มนุษย์เรายังมีการใช้ประโยชน์จาก
ไขมันและน้ ามันในด้านต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่อะไรบ้าง  

แนวค าตอบ 1. ด้านการปรุงอาหาร  เนื่องจากน้ ามันท่ีใช้ปรุงอาหารเป็นสารที่มีจุดเดือดที่สูงมาก ท าให้น้ ามันสามารถเก็บ
ความร้อนได้สูง  จึงสามารถใช้ในการปรุงอาหารท าให้อาหารสุกเร็ว 
           2. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เนื่องจากไขมันหรือน้ ามันจะสามารถท าปฏิกิริยากับสารละลายเบสได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นไข  เมื่อละลายน้ าแล้วจะลื่น มีฟอง และผลิตภัณฑ์อีกชนิด 
คือ กลีเซอรอล 
         3. ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม ซึ่งผลิตขึ้นโดยการใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวมาท าปฏิกิริยาการเติม
ไฮโดรเจน  (Hydrogenation)  ที่ความดันสูง  และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ท าให้พันธะคู่ของกรดไขไมันไม่อิ่มตัวถูกเติม
ไฮโดรเจนกลายเป็นพันธะเดี่ยว ดังนั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงมีความอิ่มตัวมากข้ึน และมีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น  จนมีลักษณะเป็นก้อน
แข็ง” 
      7.5.2. ประเมินจากการท าแบบทดสอบ O-NET 
      7.5.3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด เรื่อง ไขมัน 

7.5.4.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.5.5. ประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 
8. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
      8.1. หนังสือเรียน รายวิชาเพิม่เติม เคมี เล่ม 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
      8.2. แบบประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
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      8.3. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
      8.4. ไฟล์น าเสนอ PowerPoint เรื่องไขมัน 
      8.5. ใบงาน เรื่อง ไขมัน 
      8.6. ช้ินส่วน Jigsaw เรื่อง ลพิิด 
      8.7. แบบฝึกหดั เรื่อง ไขมัน 
 
9. การวัดและการประเมินผล 
 9.1. ความรู้ 

 
ภาระงาน/ช้ินงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ประเมิน 

ท าแบบทดสอบO-NET ตรวจสอบการท า
แบบทดสอบ O-NET 

แบบทดสอบ O-NET ตอบค าถามในแบบทดสอบ 
 O-NETถูกต้องอย่างน้อย 
60% 

คร ู

ท าแบบฝึกหัด เรื่องไขมัน ตรวจสอบการท า
แบบฝึกหัด เรื่อง ไขมัน 

แบบฝึกหัดเรื่องไขมัน ตอบค าถาม ในแบบฝึกหดั 
เรื่อง ไขมัน ถูกต้อง อย่างน้อย 
60% 

คร ู

ท าแผนผังจากช้ินงานเรื่อง 
ไขมัน 

ตรวจสอบการท าแผนผัง
จากช้ินงานเรื่อง ไขมัน 

แผนผังเรื่องไขมัน ท าแผนผัง เรื่อง ไขมันถูกต้อง
อย่างน้อย 60% 

คร ู

 
9.2. ทักษะ/กระบวนการ 

 
ภาระงาน/ช้ินงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้

ประเมิน 
เ ขี ย นสมกา รแสด งปฏิ กิ ริ ย า 
สะปอนนิฟิเคชันได้ 

ตรวจสอบการเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน 

ค าถามจากหนั งสือ
เรียน 

ตอบค าถามถูกต้อง
อย่างน้อย 60% 

ครู 

อภิปรายถึงกลไก การช าระล้างสิ่ง
สกปรกของสบู่และผงซักฟอกได้ 

ตรวจสอบการอภิปรายถึ ง
กลไกการช าระล้างสิ่งสกปรก
ของสบู่และผงซักฟอก 

ค าถามจากครู ตอบค าถามถูกต้อง
อย่างน้อย 60% 

ครู 

อภิปรายถึ งการเหม็นหืนของ
ไขมันหรือน้ ามันและวิธีป้องกันได้ 

ตรวจสอบการอภิปรายถึงการ
เหม็นหืน      ของไขมันหรือ
น้ ามันและวิธีป้องกัน 

ค าถามจากครู ตอบค าถามถูกต้อง
อย่างน้อย 60% 

ครู 

 
9.3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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บันทึกหลังการสอน   

 
ผลการจัดการเรยีนการสอน 

นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และมีความสนใจในการศึกษาความรู้จากใบความรู้ที่
ครูเตรียมให้ และร่วมกันท าใบงานของกลุ่มที่แต่ละคนได้รับผิดชอบทันตามเวลาที่ครูก าหนด และนักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรมการต่อจิ๊กซอว์ เรื่องไขมัน มีความตั้งใจและสามัคคีกันภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

ห้องเรียนไม่มีความเหมาะสมกับการท ากิจกรรมกลุ่ม จึงท าให้การจัดกิจกรรมกลุ่มเกิดความล่าช้าและนักเรียนไม่สะดวก
ในการเล่นกิจกรรม 

 
แนวทางแก้ไข 
 ครูควรจัดหาห้องที่มีคาบว่างหรือเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในคาบท่ีมีการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และสนุกกับการเล่นกิจกรรมมากท่ีสุด 
 
ค าแนะน า / ข้อเสนอแนะครูพี่เลี้ยง 

ครูควรเพิ่มเสียงในการควบคุมช้ันเรียนให้มาก เพราะนักเรียนท่ีอยู่ด้านหลังได้ยินค าช้ีแจงไม่ชัดเจน 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

 

ภาระงาน/ช้ินงาน/พฤติกรรม วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

มีวินัย เข้าเรียนปฏิบัติกิจกรรมส่ง
งานตรงเวลา 

สังเกตพฤติกรรมการเข้า
เรียน  การปฏิบัติกิจกรรม 
และการส่งงานของ
นักเรียน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค ์

 
 
เกณฑผ์่าน 
ระดับคณุภาพ 3  
หมายความว่า 
คุณภาพด ี
ระดับคณุภาพ 4 
หมายความว่า 
คุณภาพดีมาก 

คร ู

ใฝ่เรียนรู ้ ร่วมมือในการเรียน แสวงหา
ความรู้ ตอบค าถาม ยอมรับ         
ความคิดเห็นผู้อื่น และแสดง      
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

สังเกตพฤติกรรมความ
ร่วมมือในการเรียนการ
แสวงหาความรู้ การตอบ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค ์

คร ู

มุ่งมั่นในการท างาน ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหา พยายาม
แก้ปัญหาให้ส าเร็จ 

สงัเกตพฤติกรรมความ
มุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ     
อันพึงประสงค ์

 คร ู
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ลงช่ือ………………………………นักศึกษาปฏิบัติการสอน              ลงช่ือ..................................... ครูพีเ่ลี้ยง 

           (นางสาวฮาฟีเซาะ ใบหล า )              (นางปัญธาดา จันทร์จิตรจรงิใจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลพิดิ ประเภท การเกดิ 

กลีเซอรอล + กรดไขมนั กรดไขมนั อ่ิมตวั ไม่อ่ิมตวั 

 

ไขมนัมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกวา่
น ้ ามนั ไม่ละลายน ้ า 

ไขมนัและน ้ ามนัท่ีประกอบดว้ยกรด 

ไขมนัไม่อ่ิมตวั จะท าปฏิกิริยากบัโบรมีน 

เม่ือเก็บนานๆ จะมีกล่ินเหมน็หืน มีสาเหตุ
จาก 

ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ปฏิกิริยาออกซิเดชนั 

การป้องกนัการเหมน็หืน เติมวติามิน B เติมวติามิน C 

เติมสาร BHT 

สมบัต ิ
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/…. 

ค าช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และให้คะแนนลงในช่องรายการพฤติกรรมนักเรยีนตามความเหมาะสม 
     

เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

รายการ 

รวม 
หมายเหต ุ

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

คว
าม

สน
ใจ

 
แล

ะก
าร

ซัก
ถา

ม 

กา
รต

อบ
ค า

ถา
ม 

ท า
งา

นทั
น 

ตา
มก

 าห
นด

 
เวล

า 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ
งา

น
กล

ุ่ม 
  (4)    (4)  (4)     (4)   (4)   (20) 
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เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 
1.ความตั้งใจในการเรยีน สนใจในการเรียน ไมคุ่ย

หรือเล่นกันในขณะเรียน 
สนใจในการเรียนคุย
กันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
และเล่นกันในขณะเรียน
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการเรยีน
คุยและเล่นกันในขณะ
เรียน 

2.ความสนใจและ 
การซักถาม 
 

มีการถามในหัวข้อ ที่ตน
ไม่เข้าใจทุกเรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อท่ี
ตนไมเ่ข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจ เป็นบางครั้งและไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กลา้
แสดงออก 

3.การตอบค าถาม 
 

ร่วมตอบค าถามในเรื่องที่
ครูถามและตอบค าถามถูก
ทุกข้อ 

ร่วมตอบค าถาม    ใน
เรื่องที่ครูถามและตอบ
ค าถามส่วนมากถูก 

ร่วมตอบค าถาม       ใน
เรื่องที่ครูถามเป็นบางครั้ง
และตอบค าถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบค าถาม 

4.ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 
 

ท างานส่งตามเวลา ที่
ก าหนดและถูกต้องชัดเจน 

ท างานส่งตามเวลาที่
ก าหนดและส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่ค่อย
ถูกต้องชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

5.มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรืองานกลุ่ม 
 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่      
ในการท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อน
ในการท ากิจกรรมเป็น
บางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะท ากิจกรรม 

 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มดีังนี้ 
      คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
      คะแนน  14 - 17 ดี 
      คะแนน  10- 13  พอใช้ 
      คะแนน   0 - 9 ควรปรับปรุง 
มีเกณฑ์ใหค้ะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
     เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ 
     เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ าเสมอ 
     เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
     เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

แบบการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
         นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/…..  
ค าช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และให้คะแนนลงในช่องรายการพฤติกรรมนักเรยีนตามความเหมาะสม 
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เลขท่ี ช่ือ-สกุล 

สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
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ลงช่ือ…………………………………………………นักศึกษาปฏิบัติการสอน 

        (นางสาวฮาฟีเซาะ  ใบหล า) 
      ผู้ประเมิน 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีนแต่ละด้านจะมีคะแนนด้านละ 0-3 คะแนน จะพิจารณาจากรายละเอียดแตล่ะ

ด้านดังนี้   
 

เกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะด้าน:  
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- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ  ให้  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให้  1  คะแนน 
- ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม   ให้  0  คะแนน   

 
เกณฑ์การสรุปผลรวมทุกด้านที่ประเมิน 

- ได้คะแนน 8-9 คะแนน    เท่ากับ  ระดับ ดีเยี่ยม   
- ได้คะแนน 5-7 คะแนน    เท่ากับ  ระดับ ด ี
- ได้คะแนน 2-4 คะแนน    เท่ากับ  ระดับ ผ่าน 
- ได้คะแนน 0-1 คะแนน    เท่ากับ  ระดับ ไมผ่่าน     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบความรู ้
เรื่องไขมันและน้ ามัน (Fat and Oil) 

 
          ไขมันและน้ ามันเป็นสารกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าลิพิด (Lipid) โดยทั้งไขมันและน้ ามันเป็นสารที่มีสมบัติใกล้เคียง
กัน  คือ  เป็นสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน   ไม่ละลายน้ า  เมื่ออยู่ในน้ าจะแยกออกจากน้ า
เป็นช้ัน  แต่สามารถละลายได้ดีในสารที่เป็นน้ ามัน หรือในตัวท าละลายอินทรีย์บางชนิด  เช่น แอลกอฮอล์  เป็นต้น 
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  ความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างไขมันและน้ ามัน  คือ  ไขมันจะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ส่วนน้ ามันจะมี
สถานะเป็นของเหลว โดยทั้งไขมันและน้ ามันเป็นสารที่มีบทบาทต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสารที่นิยมใช้ในการ
ประกอบอาหารเพื่อเพ่ิมรสชาติของอาหาร ท าให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน  

ไขมันและน้ ามันสามารถพบได้ทั้งในพืชและสัตว์โดยในพืชมักจะพบในส่วนของเมล็ด  เช่น  มะพร้าว  มะกอก  ปาล์ม  ถั่ว
เหลือง งา  เมล็ดฝ้าย เป็นต้น  ส่วนในสัตว์จะมีการสะสมไขมันไว้ตามเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณช่องท้องและส่วนอ่ืน ๆ   เช่น  ไขมัน
โค  ไขมันหมู ไข่แดง  เป็นต้น 

 
องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมัน 
           ไขมันและน้ ามันมีลักษณะเป็นสารประกอบที่เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ ( triglycerides) เกิดจากกลีเซอรอล (glycerol) 
1 โมเลกุล เข้าท าปฏิกิริยากับกรดไขมัน(fatty acids)  3 โมเลกุลโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อนร่วมด้วย โดยกลีเซอรอลและ
กรดไขมันซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไขมันและน้ ามันเป็นสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                    1.  กลีเซอรอล  เป็นสารจ าพวกแอลกอฮอล์  ไม่มีส ีไม่มีกลิ่น  และมีรสหวาน  มีสูตร 
โมเลกุลเป็น C3H8O3 
                    2.  กรดไขมัน  เป็นกรดอินทรีย์ประเภทหนึ่ง  มีลักษณะเป็นโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมของธาตุคาร์บอนและ
ไฮโดรเจนมาเช่ือมต่อกันเป็นสายโซ่ยาว  มีปลายข้างหนึ่งเป็นหมู่ -COOH (หมู่คาร์บอกซิล) 

 ส่วนที่เป็นหมู่ไฮโดรคาร์บอนนี้เป็นส่วนที่มีผลท าให้เกิดเป็นกรดไขมันที่มีสมบัติแตกต่างกัน  โดยกรดไขมันสามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท  คือ  กรดไขมันอ่ิมตัว  และกรดไขมันไม่อิ่มตัว ดังนี ้

- กรดไขมันอ่ิมตัว(Saturated fatty acids) เป็นกรดไขมันท่ีในหมู่ไฮโดรคาร์บอนมีพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอนท้ังหมด
เป็นพันธะเดี่ยว โมเลกุลจึงไม่สามารถรับไฮโดรเจนเพิ่มได้อีก กรดไขมันชนิดนี้มีอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 4-24 อะตอม พบได้มากใน
ไขมันสัตว์และน้ ามันมะพร้าว กรดไขมันอ่ิมตัวเหล่านี้ ได้แก่  
กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติก กรดคลอริก  เป็นต้น  กรดไขมันอิ่มตัวมีสมบัติแข็งตัวง่าย มีจุดหลอมเหลวสูง ไม่เหม็นหืน  เนื่องจาก
ไม่ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนท่ีมีอยู่ในอากาศ แต่มีผลเสียคือ หากรับประทานเข้าไปมากอาจท าให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ 

https://1.bp.blogspot.com/-xVQI1P8wMog/WVI_6An0v3I/AAAAAAAAAFU/Ch-HeqcAczY2UEbNIJH8aPRHyJLwmiELQCLcBGAs/s1600/all-oil(3).jpg


การน าเสนอ Best Practice การปฏิบัติการสอน 
โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   

 

Our Soul is for the Benefit of Mankind | ขอให้ถอืประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่  
50 ปี ศึกษาศาสตร์ สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอยพระบาทพระราชบิดา 60 

 
 

 

ที่มา : www.foodnetworksolution.com 
 

-  กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsturated fatty acids)  คือ กรดไขมันท่ีในหมู่ไฮโดรคาร์บอนมีพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอน
บางพันธะเป็นพันธะคู่  ซึ่งอาจมีพันธะคู่เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็ได้ และผลจากการที่มีพันธะคู่  ท าให้โมเลกุลของกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวมีจ านวนอะตอมไฮโดรเจนน้อยกว่ากรดไขมันอิ่มตัว ตัวอย่างของกรดไขมันไม่อิ่มตัว   ได้แก่ กรดไลโนเลอิก  กรดโอเล
อิก เป็นต้น  กรดไขมันอ่ิมตัวมีสมบัติแข็งตัวยากมีจุดหลอมเหลวต่ า เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะเกิดกลิ่นเหม็น
หืนได้ 
สมบัติของไขมันและน้ ามัน 

1. การน าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า 
2. ความหนาแน่น มีความหนาแนน่น้อยกว่าน้ า 
3. สี กลิ่น และรส ไขมันและน้ ามนับริสุทธ์ิไม่มสีี ไมม่ีกลิ่น ไม่มีรส 

ประโยชน์ของไขมันและน้ ามัน   
          ไขมันและน้ ามันนอกจากจะเป็นสารที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้ว มนุษย์ยังมี   การน าไขมันและน้ ามันมาใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น การปรับปรุงอาหารและการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม ดังน้ี 

1. ประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิต เมื่อร่างกายได้รับไขมันหรือน้ ามันแล้ว ร่างกายจะมีการย่อยสลายให้กลายเป็นกรด
ไขมันเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  ดังนี ้ 

1.1 ให้พลังงานแก่ร่างกาย  โดยไขมัน 1 กรัม  จะให้พลังงานประมาณ 9 กิโลแคลอร ี
1.2 สะสมไว้ใต้ผิวหนัง  ท าให้ร่างกายอบอุ่น  และช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในร่างกาย 

  1.3 เป็นพลังงานส ารองของร่างกาย  เมื่อร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 
     1.4 เป็นส่วนประกอบของอวัยวะบางอย่าง  เช่น  เนื้องอก เส้นประสาท  เป็นต้น 
      1.5 เป็นตัวท าลายวิตามินเอ, ด,ี อีและเค  ร่างกายจึงสามารถดดูซึมวิตามินเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายได้ 
     1.6 กรดไขมันบางชนิดเป็นสิ่งจ าเป็นต่อกระบวนการเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์  และป้องกันอาการผิวหนัง
อักเสบบางชนิด 
 2. ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  ไขมันและน้ ามันนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้ว  มนุษย์เรายังมีการใช้
ประโยชน์จากไขมันและน้ ามันในด้านต่างๆ อีกมากมาย  ดังเช่น 
     2.1 ด้านการปรุงอาหาร  เนื่องจากน้ ามันท่ีใช้ปรุงอาหารเป็นสารที่มีจุดเดือดที่สูงมาก ท าให้น้ ามันสามารถเก็บ
ความร้อนได้สูง  จึงสามารถใช้ในการปรุงอาหารท าให้อาหารสุกเร็ว 

https://1.bp.blogspot.com/-2EDIDKGODoU/WVJCA4WgewI/AAAAAAAAAFg/c6WfMgAy9QE-wMLvvlBgPAPECpRiwcxdgCLcBGAs/s1600/oleo-de-coco-300x200.jpg
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      2.2 ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เนื่องจากไขมันหรือน้ ามันจะสามารถท าปฏิกิริยากับสารละลายเบสได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นไข  เมื่อละลายน้ าแล้วจะลื่น มีฟอง และผลิตภัณฑ์อีกชนิด 
คือ กลีเซอรอล 
     2.3 ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม ซึ่งผลิตขึ้นโดยการใช้กรดไขมันไม่อิ่มตัวมาท าปฏิกิริยาการเติม
ไฮโดรเจน  (Hydrogenation)  ที่ความดันสูง  และมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม ท าให้พันธะคู่ของกรดไขไมันไม่อิ่มตัวถูกเติม
ไฮโดรเจนกลายเป็นพันธะเดี่ยว ดังนั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงมีความอิ่มตัวมากข้ึน และมีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น  จนมีลักษณะเป็นก้อน
แข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดเรื่อง ไขมัน 
 

1. A และ B เป็นกรดไขมัน 2 ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์บอน 18 อะตอม พันธะในโมเลกุลของกรดไขมัน A เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด 
แต่ในโมเลกุลของกรดไขมัน B มีพันธะคู่ 1 พันธะอยู่ระหว่างคาร์บอนอะตอมท่ี 9 และคาร์บอนอะตอมท่ี 10 จงเขียนสูตรโครงสร้าง
ของกรดไขมันท้ังสองชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สมมติใหไ้ขมันชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดปาลม์ิโตเลอิก (C15H29COOH) เมื่อต้มไขมนัชนิดนี้กับสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สารประกอบท่ีได้จะมสีูตรอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. เมื่อเก็บไขมันหรือน้ ามันไว้เป็นเวลานานจะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฝึกหัดเรื่อง ไขมัน 
 

1. A และ B เป็นกรดไขมัน 2 ชนิดที่ประกอบด้วยคาร์บอน 18 อะตอม พันธะในโมเลกุลของกรดไขมัน A เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด 
แต่ในโมเลกุลของกรดไขมัน B มีพันธะคู่ 1 พันธะอยู่ระหว่างคาร์บอนอะตอมท่ี 9 และคาร์บอนอะตอมท่ี 10 จงเขียนสูตรโครงสร้าง
ของกรดไขมันท้ังสองชนิด 
ตอบ กรดไขมัน A คือ 
 
CH3-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-COOH 
หรือ CH3(CH2)16COOH 
 กรดไขมัน B คือ 
 
CH3-CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH=CH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH2-CH2-COOH 
หรือ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

(สูตรโครงสร้างของกรดไขมันไม่อิม่ตัว ส่วนใหญ่จะมีพันธะคู่อยูร่ะหว่างคาร์บอนต าแหน่งที่ 9 กับ 10  นับจากด้านหมู่คาร์
บอกซิล) 
2. สมมติใหไ้ขมันชนิดหนึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดปาลม์ิโตเลอิก (C15H29COOH) เมื่อต้มไขมนัชนิดนี้กับสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สารประกอบท่ีได้จะมสีูตรอย่างไร 
ตอบ เมื่อต้มไขมันท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดปาลม์ิโตเลอิกกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จะได้เกลือโพแทสเซียมปาล์มิ
โตเลเอตและน้ า ดังสมการ 
 

C15H29COOH + KOH  C15H29COO – K + + H2O 
กรดปาล์มิโตเลอิก โพแทสเซียมปาลม์ิโอเลเอต 

เฉลย 

18    17    16     15       14     13       12     11      10      9       8        7       6         5       4       3       2       1 

18       17    16       15     14       13     12       11      10      9       8        7       6         5       4       3       2       1 
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3. เมื่อเก็บไขมันหรือน้ ามันไว้เป็นเวลานานจะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
ตอบ ไขมันหรือน้ ามันเมื่อเกบ็เป็นเวลานานจะเกิดการเหม็นหืน เนื่องจากออกซิเจนในอากาศจะท าปฏิกริิยากับกรดไขมันไม่
อิ่มตัวตรงต าแหน่งที่มีพันธะคู่ ได้เปอร์ออกไซด์เป็นผลิตภณัฑ์ แล้วสลายให้แอลดีไฮด์และกรดไขมันที่มโีมเลกุลขนาดเล็ก ระเหยง่าย 
และมีกลิ่นเหม็นหืน 
 นอกจากน้ียังอาจเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของไขมันท่ีมโีมเลกลุขนาดเล็กซึ่งมีกลิ่นเหม็น 

 
 
 

ข้อสอบ O-NET 
เรื่อง น้ ามันและไขมัน 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง (ข้อสอบ O-NET ปี52) 
ก. กรดไขมันมีหมูค่าร์บอกซลิเป็นหมูฟ่ังก์ชัน 
ข. ไขมันกับไตรกลีเซอไรดเ์ป็นสารคนละชนิดกัน 
ค. หมู่ฟังก์ชันในกลีเซอรอลที่มาท าปฏิกิริยากับกรดไขมัน คือ หมู่ไฮดรอกซิล 

      1.   ก. และ ข.   2.   ก. และ ค.  
      3.   ข. และ ค.   4.   ถูกทุกข้อ  
เฉลย  ตอบข้อที ่2  
  กรดไขมันมีหมู่คาร์บอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน ส่วนกลีเซอรอลมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชัน     โดยการเกิดไขมันหรือที่
เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ จะเกิดจากกรดไขมันน าหมู่คาร์บอกซิลมาท าปฏิกิริยา   กับหมู่ไฮดรอกซิลของกลีเซอรอล 
2. ปริมาณของไขมันอ่ิมตัว ไขมันไม่อิ่มตัวและสารอื่นๆ ในน้ ามันเป็นดังตาราง (ข้อสอบ O-NET ปี 53)  

 
ชนิดน้ ามัน/ไขมัน ไขมันอ่ิมตัว(%) ไขมันไม่อิ่มตัว(%) อื่นๆ(%) 
น้ ามันถั่วเหลือง 15 52 33 
น้ ามันมะพรา้ว 86 0 14 

น้ ามันไก ่ 23 24 53 
ไขมันวัว 48 2 50 

 
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

1. ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกว่าน้ ามันไก่  
2. น้ ามันถั่วเหลืองเหม็นหืนช้ากว่าน้ ามันมะพร้าว  
3. น้ ามันถั่วเหลืองเหมาะส าหรับทอดอาหารมากกว่าน้ ามันมะพร้าว  
4. ถ้าใช้น้ ามันท่ีมีจ านวนเท่ากัน น้ ามันถั่วเหลืองจะท าปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยใช้ปริมาณมากที่สุด  

เฉลย ตอบข้อท่ี 4 
เพราะ น้ ามันพืชแม้จะเป็นไขมันท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาหารแต่ตอ้งท าการเตมิวิตามนิอีหรือสารบางชนิดลงไปก่อน 


