
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                 หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1    สารชีวโมเลกลุ             

รายวชิา  เคมีพืน้ฐาน  ว 40101                                       ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4 
เร่ือง  โปรตีน                เวลา      2    ช่ัวโมง 
 

 

สาระสําคญั 

 โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกลุขนาดใหญ่ท่ีพบมมากท่ีสุดในส่ิงมีชีวิต  ประกอบข้ึน
จากหน่วยยอ่ยๆ ท่ีเรียกวา่ กรดอะมิโน (amino acid)มาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเพปไทด ์ ธาตุท่ีเป็น
องคืประกอบหลกัของดปรตีน   ประกอบดว้ยธาตุ   คาร์บอน  ไฮโรเจน  ไนโตรเจน  และธาตุท่ีพบ
รองลง  คือ  ซลัเฟอร์  ฟอสฟอรัส   นอกจากนั้นยงัพบธาตุอ่ืนๆ เช่น ฟอสฟอรัส   เหลก็  ทองแดง  
เป็นตน้ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 นกัเรียนระบุองคป์ระกอบ  และอธิบายลกัษณะการเกิดปฏิกิริยาของโปรตีนได ้
จุดประสงค์นําทาง 

1. ระบุองคป์ระกอบของสารอาหารประเภทโปรตีนได ้
2. อธิบายความหมาย  และความสาํคญัของกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นได ้
3. อธิบายการเกิดพนัธะเพปไทด ์ และระบุตาํแหน่งของพนัธะเพปไทดไ์ด ้
4. ทาํการทดลอง  รวบรวมขอ้มูล  แปลความหมายของขอ้มูล  และสรุปผลการทดลอง  

ในเร่ืองการทดสอบโปรตีนในอาหารได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 โปรตีน  เป็นสารท่ีพบมากในเซลลส่ิ์งมีชีวิต  ประกอบดว้ยกรดอะมิโนหลายๆหน่วยมา
เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเพปไทด ์ โปรตีนมีธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญั คือ  คาร์บอน  ออกซิเจน  
ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน  และธาตุท่ีพบรองลงมาคือ  ซลัเฟอร์  ฟอสฟอรัส  นอกจากนั้นยงัพบธาตุ
อ่ืนๆ  เช่น  เหลก็  ทองแดง  เป็นตน้  โปรตีนพบในอาหารประเภทเน้ือสตัว ์ นม  ไข่  ถัว่และงา  ซ่ึง
เราสามารถทดสอบดปรตีนดว้ยวิธีทดสอบไบยเูรต 
 กรดอะมิโนในร่างกายของคนประกอบดว้ย  กรดอะมิโน  20  ชนิด  เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
กรดอะมิโนบางชนิดร่างกายสามารถสงัเคราะห์ได ้ แต่บางชนิดสงัเคราะห์เองไม่ได ้ ตอ้งไดรั้บจาก
ภายนอก  เรียกวา่กรดอะมิโนท่ีจาํเป็น 
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ประเภทของกรดอะมิโน   

 กรดอะมิโนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1.  กรดอะมิโนท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid) หมายถึง กรดอะมิโนท่ีร่างกาย
ไม่สามารถสงัเคราะห์ข้ึนมาเองไดจ้ากอาหาร 
     ในเดก็มีทั้งหมด 9 ชนิด คือ ฮีสทีดีนไอโซลิวซีน ลิวซีน เมไทโอนีน ฟีนลัอะลานีน  
ทรีโอนีน ทริปโตเฟน วาลีน ในผูใ้หญ่มีทั้งหมด 8 ชนิดยกเวน้ ฮีสทีดีน 
 2.   กรดอะมิโนท่ีไม่จาํเป็นต่อร่างกาย (Non-essential amino acid) หมายถึง  
กรดอะมิโนท่ีร่างกายสามารถสงัเคราะห์ข้ึนมาไดจ้ากอาหารท่ีกินเขา้ไป 
      ในเดก็มีทั้งหมด 11 ชนิด คือ อะละนีน อาร์จีนิน แอสพาราจีน กรดแอสปาติก  
ซีสเทอีน กรดกลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน โพรลีน ซีรีน ไทโรซีน ในผูใ้หญ่มีทั้งหมด 12 ชนิด  
เพิ่มฮีสทีดิน  
 

กจิกรรมการเรียนรู้   
1.   ขั้นสร้างความสนใจ 

1. ครูใหน้กัเรียนดูตวัอยา่งภาพอาหารต่างๆ  เช่น  ขา้ว  เน้ือหมู  เน้ือไก่  ไข่  ขนมเคก้  นม  
ผกั  ผลไม ้ ขนมปัง  เนย  ไอศกรีม  มนัฝร่ัง  แลว้ใหน้กัเรียนจดักลุ่มอาหารโดยใช้
เกณฑข์องตนเอง  จากนั้นใหน้กัเรียนนาํเสนอกลุ่มของอาหารท่ีนกัเรียนจดัไดแ้ละ
อธิบายเกณฑท่ี์นกัเรียนนาํมาใชใ้นการจดัหมวดหมู่  (นกัเรียนควรจดักลุ่มอาหารต่างๆ
ได ้ 5  กลุ่ม  คือกลุ่มท่ีใหส้ารอาหาร  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  วิตามิน  และ
เกลือแร่) 

2. จากคาํถามขา้งตน้ครูร่วมกนัอภิปรายกบันกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจวา่  สาร
ท่ีส่ิงมีชีวิตนาํไปใชใ้นกระบวนการดาํรงชีวิตและเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิต  
เรียกวา่  สารชีวโมเลกลุ  ซ่ึงประกอบดว้ย  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  และกรด
นิวคลีอิก) 

3. ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง  โดยใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนส่ิงต่างๆ
ท่ีนกัเรียนรู้จกัวา่เป็นโปรตีนใหไ้ดม้ากท่ีสุดโดยใชเ้วลา  5  นาที   หลงัจากนั้นนกัเรียน
ร่วมกนัอภิปรายวา่ส่ิงท่ีตวัเองเขียนวา่อะไรบา้งเป็นโปรตีน 

4. ครูทบทวนสารอาหารประเภทโปรตีนโดยถามนกัเรียนดงัน้ี 
- ในร่างกายเรามีโปรตีนอยูห่รือไม่   
- ร่างกายมนุษย ์ ขาดสารอาหารประเภทโปรตีนไดห้รือไม่  เพราะเหตุใด 

5. แจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและการวดัผลประเมินผลใหน้กัเรียนทราบ 
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2.  ขั้นสํารวจและค้นหา 
1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง  

ปานกลาง อ่อน คละกนั 
2. ครูถามนกัเรียน   วา่เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่อาหารท่ีเรารับประทานมีสารโปรตีน

หรือไม่  และใหน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนั 
3. ครูเสนอทางเลือกใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง  การทดสอบโปรตีนในอาหาร   

โดยใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการทดสอบโปรตีน  โดยใหน้กัเรียนทาํตามขั้นตอน  ในชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เร่ือง  สารชีวโมเลกลุ  ในหนา้  161 

4. ในระหวา่งนกัเรียนทาํกิจกรรม ครูเดินสงัเกต และช่วยเหลือกลุ่มท่ีไม่เขา้ใจ 
5. หลงัเสร็จการทดลองใหน้กัเรียนตวัแทนของแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผล 

หนา้ชั้นเรียน 

3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปโดยใชแ้นวคาํถามดงัน้ี 
- อาหารท่ีนกัเรียนนาํมาทดสอบเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
- อาหารชนิดใดบา้งท่ีมีโปรตีน ทราบไดอ้ยา่งไร 
- หลอดท่ีใส่และไม่ใส่สารละลาย  NaOH  ไดผ้ลการทดลองเช่นเดียวกนัหรือไม่   

                           อยา่งไร 
- ไข่ขาว  ไข่แดงและนํ้าเตา้หู ้ มีองคป์ระกอบเป็นสารประเภทเดียวกนัหรือไม่  

ทราบไดอ้ยา่งไร 
2. นกัเรียนอภิปรายสรุปร่วมกนัใหไ้ดแ้นวทางท่ีวา่  ไข่ขาว  ไข่แดง  และนํ้าเตา้หูท่ี้ทาํจาก

ถัว่เหลือง  เม่ือผสมกบั  CuSO4  เจือจางและเบส  จะไดส้ารสีนํ้าเงินม่วงเหมือนกนั  
แสดงวา่สารทั้ง  3   มีองคป์ระกอบเป็นสารประเภทเดียวกนั  คือ  โปรตีน 

3. ครูอภิปรายต่อวา่ปฏิกิริยาท่ี   CuSO4  เจือจางในเบสจะทาํปฏิกิริยากบัองคป์ระกอบ
ของโปรตีน  คือ  กรดอะมิโนข้ึนแลว้ไดส้ารสีม่วง  ซ่ึงเป็นสีของสารประกอบเชิงซ
ระหวา่งคอปเปอร์ (II) ไอออนกบัไนโตรเจน  ในสารท่ีมีพนัธะเพปไทดม์ากกวา่  2  
พนัธะข้ึนไป  การทดสอบน้ีเรียกวา่  การทดสอบไบยเูร็ต 

อ้น

4.  ขั้นขยายความรู้ 
1. ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งแหล่งอาหารท่ีมีโปรตีน ครูจดคาํตอบของนกัเรียนลงบน 

กระดานดาํ แลว้ใหน้กัเรียนจาํแนกออกเป็นโปรตีนท่ีไดจ้ากพืชและโปรตีนท่ีไดจ้ากสตัว ์
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย  โดยใชค้าํถาม ดงัน้ี คือ 

- ถัว่และเน้ือสตัวจ์ดัเป็นโปรตีนท่ีมีคุณสมบติัต่างกนัอยา่งไร  
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- จากตาราง ( ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เร่ือง  สารชีว
โมเลกลุ  หนา้  160  )  อาหารประเภทใดท่ีร่างกายเราตอ้งรับประทานมากท่ีสุดใน
แต่ละวนั  เพื่อใหไ้ดรั้บปริมาณกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นครบถว้น 

3.  ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัอาหารท่ีมีโปรตีนคุณภาพสูง และคุณค่า 
ทางโภชนาการโปรตีน ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรั้บ และการขาดสารโปรตีน โดยใชแ้นวคาํถามดงัน้ี 

- เดก็ในวยัเจริญเติบโตและผูสู้งอายคุวรรับประทานไข่ เป็นส่วนหน่ึงของอาหาร 

ประจาํวนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

- อาหารโปรตีนคุณภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากแหล่งใด 

- ถา้นกัเรียนรับประทานเฉพาะอาหารมงัสวรัิติ นกัเรียนจะมีโอกาสขาดโปรตีน 

หรือไม่ เพราะเหตุใด 

- นกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารโปรตีนจากแหล่งอาหารใด เพราะเหตุใด 

- การขาดสารโปรตีน จะมีผลต่อร่างกายอยา่งไร 

5.  ขั้นประเมินผล 
1. แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน คละกนัแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย เก่ง  

ปานกลาง  อ่อน  
2. ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัเป็น 2 คู่ ศึกษาใบความรู้ และแบบฝึกหดั 
3.  สมาชิกคนหน่ึงในแต่ละคู่คิดดงั ๆ และเขียนคาํตอบของคาํถามในแบบฝึกหดั 

สมาชิกอีกคนหน่ึงสงัเกต 
4. ใหส้มาชิกท่ีสงัเกตตรวจสอบ เม่ือสมาชิกแต่ละคู่เห็นดว้ยกบัคาํตอบใหส้มาชิกยนิดี 

กบัผูเ้ขียนคาํตอบ 
5. สมาชิกแต่ละคู่เปล่ียนบทบาทกนัในคาํถามขอ้ถดัไป โดยทาํหนา้ท่ีเหมือนกบั 

ขอ้ก่อน ๆ  
6. หลงัจากจบคาํถาม 2 คาํถามแลว้ ใหแ้ต่ละคู่เปรียบเทียบคาํตอบซ่ึงกนัและกนั 

ภายในกลุ่มเดียวกนัและสมาชิกจบัมือแสดงความยนิดีภายในกลุ่ม ใหทุ้กกลุ่มปฏิบติัเช่นน้ีเม่ือได้
ตอบคาํถามเสร็จทุก ๆ 2 คาํถาม 

7.  ใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัทาํขอ้ต่อไปจนจบขอ้คาํถามในแบบฝึกหดั 
8.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบ โดยใหน้กัเรียนเปล่ียนกนัตรวจคาํตอบ 

ขา้มกลุ่ม  
 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
1. ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เร่ือง  สารชีวโมเลกลุ 
2. แบบเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน 
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การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรม  
2. สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติัการทดลอง 
3. ตรวจรายงานการทดลอง  
4. ตรวจแบบฝึกหดั 
 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินการปฏิบติัการทดลอง 
2. แบบประเมินรายงานการทดลอง 
3. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
4. แบบฝึกหดั 
เกณฑ์การวดัผลประเมินผล 
1. ประเมินการปฏิบติัการทดลอง ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
2. ประเมินรายงานการทดลองผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 
4. ตรวจแบบฝึกหดั ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 

 
ความเห็นของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

     ลงช่ือ……………………………………….. 

                  (นายวีระพงษ ์ ไชยรา) 

                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแฮดศึกษา 
บันทกึผลหลงัการสอน 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ปัญหา/อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงช่ือ……………………………………….. 

                            (นางสาวจีรุวรรณ  เชษฐบุตร) 
                                                                                                 ครูผูส้อน 
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