แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
รายวิชา เคมีพนื้ ฐาน ว 40101
เรื่อง โปรตีน

สาระสํ าคัญ

หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 2 ชั่วโมง

์ต
ซ
ไ
m
็เวบ k.co
น
o
่รบ ann
พ
b
แ
o
ย
ผเ .kro
w
w
w

โปรตีนเป็ นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่พบมมากที่สุดในสิ่ งมีชีวิต ประกอบขึ้น
จากหน่วยย่อยๆ ที่เรี ยกว่า กรดอะมิโน (amino acid)มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ ธาตุที่เป็ น
องคืประกอบหลักของดปรตีน ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ไฮโรเจน ไนโตรเจน และธาตุที่พบ
รองลง คือ ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส นอกจากนั้นยังพบธาตุอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง
เป็ นต้น
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
นักเรี ยนระบุองค์ประกอบ และอธิบายลักษณะการเกิดปฏิกิริยาของโปรตีนได้
จุดประสงค์ นําทาง
1. ระบุองค์ประกอบของสารอาหารประเภทโปรตีนได้
2. อธิบายความหมาย และความสําคัญของกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นได้
3. อธิบายการเกิดพันธะเพปไทด์ และระบุตาํ แหน่งของพันธะเพปไทด์ได้
4. ทําการทดลอง รวบรวมข้อมูล แปลความหมายของข้อมูล และสรุ ปผลการทดลอง
ในเรื่ องการทดสอบโปรตีนในอาหารได้

สาระการเรียนรู้
โปรตีน เป็ นสารที่พบมากในเซลล์ส่ิ งมีชีวิต ประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายๆหน่วยมา
เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ โปรตีนมีธาตุที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญ คือ คาร์บอน ออกซิเจน
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และธาตุที่พบรองลงมาคือ ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส นอกจากนั้นยังพบธาตุ
อื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง เป็ นต้น โปรตีนพบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ถัว่ และงา ซึ่ง
เราสามารถทดสอบดปรตีนด้วยวิธีทดสอบไบยูเรต
กรดอะมิโนในร่ างกายของคนประกอบด้วย กรดอะมิโน 20 ชนิด เป็ นโครงสร้างพื้นฐาน
กรดอะมิโนบางชนิดร่ างกายสามารถสังเคราะห์ได้ แต่บางชนิดสังเคราะห์เองไม่ได้ ต้องได้รับจาก
ภายนอก เรี ยกว่ากรดอะมิโนที่จาํ เป็ น

ประเภทของกรดอะมิโน
กรดอะมิโนแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. กรดอะมิโนที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย (Essential amino acid) หมายถึง กรดอะมิโนที่ร่างกาย
ไม่สามารถสังเคราะห์ข้ ึนมาเองได้จากอาหาร
ในเด็กมีท้ งั หมด 9 ชนิด คือ ฮีสทีดีนไอโซลิวซีน ลิวซีน เมไทโอนีน ฟี นัลอะลานีน
ทรี โอนีน ทริ ปโตเฟน วาลีน ในผูใ้ หญ่มีท้ งั หมด 8 ชนิดยกเว้น ฮีสทีดีน
2. กรดอะมิโนที่ไม่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย (Non-essential amino acid) หมายถึง
กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ ึนมาได้จากอาหารที่กินเข้าไป
ในเด็กมีท้ งั หมด 11 ชนิด คือ อะละนีน อาร์จีนิน แอสพาราจีน กรดแอสปาติก
ซีสเทอีน กรดกลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน โพรลีน ซีรีน ไทโรซีน ในผูใ้ หญ่มีท้ งั หมด 12 ชนิด
เพิ่มฮีสทีดิน
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. ขั้นสร้ างความสนใจ
1. ครู ให้นกั เรี ยนดูตวั อย่างภาพอาหารต่างๆ เช่น ข้าว เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ ขนมเค้ก นม
ผัก ผลไม้ ขนมปั ง เนย ไอศกรี ม มันฝรั่ง แล้วให้นกั เรี ยนจัดกลุ่มอาหารโดยใช้
เกณฑ์ของตนเอง จากนั้นให้นกั เรี ยนนําเสนอกลุ่มของอาหารที่นกั เรี ยนจัดได้และ
อธิบายเกณฑ์ที่นกั เรี ยนนํามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ (นักเรี ยนควรจัดกลุ่มอาหารต่างๆ
ได้ 5 กลุ่ม คือกลุ่มที่ให้สารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และ
เกลือแร่ )
2. จากคําถามข้างต้นครู ร่วมกันอภิปรายกับนักเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจว่า สาร
ที่ส่ิ งมีชีวิตนําไปใช้ในกระบวนการดํารงชีวิตและเป็ นองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิต
เรี ยกว่า สารชีวโมเลกุล ซึ่งประกอบด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกรด
นิวคลีอิก)
3. ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนสิ่ งต่างๆ
ที่นกั เรี ยนรู ้จกั ว่าเป็ นโปรตีนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลา 5 นาที หลังจากนั้นนักเรี ยน
ร่ วมกันอภิปรายว่าสิ่ งที่ตวั เองเขียนว่าอะไรบ้างเป็ นโปรตีน
4. ครู ทบทวนสารอาหารประเภทโปรตีนโดยถามนักเรี ยนดังนี้
- ในร่ างกายเรามีโปรตีนอยูห่ รื อไม่
- ร่ างกายมนุษย์ ขาดสารอาหารประเภทโปรตีนได้หรื อไม่ เพราะเหตุใด
5. แจ้งผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและการวัดผลประเมินผลให้นกั เรี ยนทราบ

2. ขั้นสํ ารวจและค้ นหา
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง
ปานกลาง อ่อน คละกัน
2. ครู ถามนักเรี ยน ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารโปรตีน
หรื อไม่ และให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกัน
3. ครู เสนอทางเลือกให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การทดสอบโปรตีนในอาหาร
โดยให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการทดสอบโปรตีน โดยให้นกั เรี ยนทําตามขั้นตอน ในชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล ในหน้า 161
4. ในระหว่างนักเรี ยนทํากิจกรรม ครู เดินสังเกต และช่วยเหลือกลุ่มที่ไม่เข้าใจ
5. หลังเสร็ จการทดลองให้นกั เรี ยนตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผล
หน้าชั้นเรี ยน
3. ขั้นอธิบายและลงข้ อสรุ ป
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปโดยใช้แนวคําถามดังนี้
- อาหารที่นกั เรี ยนนํามาทดสอบเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
- อาหารชนิดใดบ้างที่มีโปรตีน ทราบได้อย่างไร
- หลอดที่ใส่ และไม่ใส่ สารละลาย NaOH ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันหรื อไม่
อย่างไร
- ไข่ขาว ไข่แดงและนํ้าเต้าหู ้ มีองค์ประกอบเป็ นสารประเภทเดียวกันหรื อไม่
ทราบได้อย่างไร
2. นักเรี ยนอภิปรายสรุ ปร่ วมกันให้ได้แนวทางที่วา่ ไข่ขาว ไข่แดง และนํ้าเต้าหูท้ ี่ทาํ จาก
ถัว่ เหลือง เมื่อผสมกับ CuSO 4 เจือจางและเบส จะได้สารสี น้ าํ เงินม่วงเหมือนกัน
แสดงว่าสารทั้ง 3 มีองค์ประกอบเป็ นสารประเภทเดียวกัน คือ โปรตีน
3. ครู อภิปรายต่อว่าปฏิกิริยาที่ CuSO 4 เจือจางในเบสจะทําปฏิกิริยากับองค์ประกอบ
ของโปรตีน คือ กรดอะมิโนขึ้นแล้วได้สารสี ม่วง ซึ่งเป็ นสี ของสารประกอบเชิงซอ้ น
ระหว่างคอปเปอร์ (II) ไอออนกับไนโตรเจน ในสารที่มีพนั ธะเพปไทด์มากกว่า 2
พันธะขึ้นไป การทดสอบนี้เรี ยกว่า การทดสอบไบยูเร็ ต
4. ขั้นขยายความรู้
1. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างแหล่งอาหารที่มีโปรตีน ครู จดคําตอบของนักเรี ยนลงบน
กระดานดํา แล้วให้นกั เรี ยนจําแนกออกเป็ นโปรตีนที่ได้จากพืชและโปรตีนที่ได้จากสัตว์
2. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย โดยใช้คาํ ถาม ดังนี้ คือ
- ถัว่ และเนื้อสัตว์จดั เป็ นโปรตีนที่มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
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- จากตาราง ( ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์เรื่ อง สารชีว
โมเลกุล หน้า 160 ) อาหารประเภทใดที่ร่างกายเราต้องรับประทานมากที่สุดใน
แต่ละวัน เพื่อให้ได้รับปริ มาณกรดอะมิโนที่จาํ เป็ นครบถ้วน
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง และคุณค่า
ทางโภชนาการโปรตีน ปริ มาณโปรตีนที่ควรได้รับ และการขาดสารโปรตีน โดยใช้แนวคําถามดังนี้
- เด็กในวัยเจริ ญเติบโตและผูส้ ูงอายุควรรับประทานไข่ เป็ นส่ วนหนึ่งของอาหาร
ประจําวันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
- อาหารโปรตีนคุณภาพสูง ส่ วนใหญ่มาจากแหล่งใด
- ถ้านักเรี ยนรับประทานเฉพาะอาหารมังสวิรัติ นักเรี ยนจะมีโอกาสขาดโปรตีน
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
- นักเรี ยนควรเลือกรับประทานอาหารโปรตีนจากแหล่งอาหารใด เพราะเหตุใด
- การขาดสารโปรตีน จะมีผลต่อร่ างกายอย่างไร
5. ขั้นประเมินผล
1. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน คละกันแต่ละกลุ่มประกอบด้วย เก่ง
ปานกลาง อ่อน
2. ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั เป็ น 2 คู่ ศึกษาใบความรู ้ และแบบฝึ กหัด
3. สมาชิกคนหนึ่งในแต่ละคูค่ ิดดัง ๆ และเขียนคําตอบของคําถามในแบบฝึ กหัด
สมาชิกอีกคนหนึ่งสังเกต
4. ให้สมาชิกที่สงั เกตตรวจสอบ เมื่อสมาชิกแต่ละคู่เห็นด้วยกับคําตอบให้สมาชิกยินดี
กับผูเ้ ขียนคําตอบ
5. สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนบทบาทกันในคําถามข้อถัดไป โดยทําหน้าที่เหมือนกับ
ข้อก่อน ๆ
6. หลังจากจบคําถาม 2 คําถามแล้ว ให้แต่ละคู่เปรี ยบเทียบคําตอบซึ่งกันและกัน
ภายในกลุ่มเดียวกันและสมาชิกจับมือแสดงความยินดีภายในกลุ่ม ให้ทุกกลุ่มปฏิบตั ิเช่นนี้เมื่อได้
ตอบคําถามเสร็ จทุก ๆ 2 คําถาม
7. ให้นกั เรี ยนเปลี่ยนกันทําข้อต่อไปจนจบข้อคําถามในแบบฝึ กหัด
8. ครู และนักเรี ยนช่วยกันเฉลยคําตอบ โดยให้นกั เรี ยนเปลี่ยนกันตรวจคําตอบ
ข้ามกลุ่ม
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สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพือ่ ส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ เรื่ อง สารชีวโมเลกุล
2. แบบเรี ยนวิชาเคมีพ้ืนฐาน

การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิการทดลอง
3. ตรวจรายงานการทดลอง
4. ตรวจแบบฝึ กหัด
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เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินการปฏิบตั ิการทดลอง
2. แบบประเมินรายงานการทดลอง
3. แบบประเมินคุณธรรมจริ ยธรรม
4. แบบฝึ กหัด
เกณฑ์ การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินการปฏิบตั ิการทดลอง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. ประเมินรายงานการทดลองผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
3. ประเมินคุณธรรมจริ ยธรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
4. ตรวจแบบฝึ กหัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ความเห็นของผู้บริหาร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..
(นายวีระพงษ์ ไชยรา)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแฮดศึกษา
บันทึกผลหลังการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ ไข
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………………..
(นางสาวจีรุวรรณ เชษฐบุตร)
ครู ผสู ้ อน
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