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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที?  6     เรื?อง  คาร์โบไฮเดรต  II 

ภาคเรียนที?  2/2561      เวลา  1  ชั?วโมง 

วิชา วิทยาศาสตร์พื=นฐาน  ว 41101     

ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 6       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที? ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี=ยนสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกดิปฏิกริิยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื=อสารสิ=งที=เรียนรู้และ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 

สืบคน้ขอ้มูล สํารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายองคป์ระกอบ สมบตัิ ประโยชน์ และปฏิกริิยาของ

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และกรดไขมนั โปรตนีและกรดอะมิโน 

จุดหมายหลักสูตร  

1. เพื=อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2. ให้นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ=งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื=อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู ้
ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื=น ๆ 

คุณลักษณะที?พึงประสงค์ 

1. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการ 

แสวงหาความรู้เพิ=มเติมจากสื=อและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 

2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื8นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ=งแวดลอ้ม 

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมทั8งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและ

สิ=งแวดลอ้ม 

1. สาระการเรียนรู้ 
การทดสอบนํ=าตาล ทดสอบโดยหยดสารละลายเบเนดิกตใ์นอาหารแลว้นาํไปตม้ในนํ8าเดือด  

ถา้ในอาหารมีนํ8าตาลอยู่จริง สารละลายเบเนดิกตจ์ะเปลี=ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีต่างๆ ตามปริมาณนํ8าตาล ดงันี8   

ถา้มีนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวมาก จะไดต้ะกอนสีส้มอิฐ  

ถา้มีนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวอยู่บา้ง จะไดต้ะกอนสีเขียว  
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ถา้มีนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวอยู่นอ้ย จะไดต้ะกอนสีเหลือง  

 

2. ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 
2.1   ทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณของมอโนแซ็กคาร์ไรด์ ในสารอาหาร 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1   ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K) 

-     นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการทดสอบนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวได ้

     3.2   ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

- นกัเรียนสามารถทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณของมอโนแซ็กคาไรด์ที=มีอยู่ในสารอาหารได ้ 

3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 

-     นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั8นเรียน  

-     นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชั8นเรียนและเขา้ชั8นเรียนตรงตามเวลา 

4. สื?อการเรียนการสอน 

4.1  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื8นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  

ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 4 

4.2    Power Point 

4.3    ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

5. รูปแบบการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขั8นตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที=ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชี8แนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทั8งร่วมแลกเปลี=ยนเรียนรู้   

แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

5.1  ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกดิความสงสัย ใคร่รู้

อยากรูอ้ยากเห็น ซึ=งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

5.2  ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที=ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที=ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชี8 แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวย

ความสะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

5.3 ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักจิกรรมหรือสถานการณ์ที=ให้ผูเ้รียน

ไดส้ร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนัทั8งชั8นเรียน โดยนาํเสนอองค์ความรู้ที=ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ พร้อม

ทั8งวิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี=ยนเรียนรู้หรือโต้แยง้ในองค์
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ความรู้ใหม่ที=ได้สร้างสรรค์ มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แลว้

ลงขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

5.4 ขั=นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที=ให้ผูเ้รียนได้

เพิ=มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึ8 งยิ=งขึ8น โดยการอธิบาย

ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี=ยนเรียนรู้ และเชื=อมโยงความรู้ เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  

5.5 ขั=นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที=ให้ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการ

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื=อนร่วม

ชั8นเรียน 

ที=มา :  http://www.moe.go.th (จาก สสวท.)  วนัที=สืบคน้ขอ้มูล 15 พ.ค. 52 
 

(1.)  ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

1.1  ครูนาํเขา้สู่การทดลอง เรื=อง การทดสอบนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยว 

1.2  ครูชี8แจงรายละเอียด พร้อมทั8งแนะนาํการใชอุ้ปกรณ์ แจกแจงวิธีการทาํการทดลองให้นกัเรียนทราบ  

(2.)   ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

2.1  ให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรมการทดลอง เรื=อง การทดสอบนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยว   

(ในระหว่างการทาํกจิกรรมครูทาํหนา้ที=ให้คาํแนะนาํและควบคุมการใชอุ้ปกรณ ์ ตลอดจนสํารวจการทาํการ

ทดลองของนกัเรียน)  ครูอาจอธิบายความรู้ในการทาํกิจกรรมเชื=อมโยงเขา้สู่เนื8อหาบทเรียนให้กบันกัเรียน 

เพื=อช่วยทาํให้นกัเรียนเขา้ใจในบทเรียนมากยิ=งขึ8น โดยระหว่างการอธิบายครูจะใชค้าํถามกระตุน้ให้นกัเรียน

เกิดการเรียนรู้ และคดิตาม 

- สารที=ใชท้ดสอบคาร์โบไฮเดรตคืออะไร 
( สารละลายเบเนดิกต ์) 

 

- จากปฏิกิริยาผลิตภณัฑที์=เกิดขึ8นคืออะไร สังเกตไดอ้ย่างไร 
( ตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O คอปเปอร์ (I) ออกไซด์ ในสารละลายเบเนดิกตที์=มีสีฟ้า 

- ปริมาณของตะกอนที=เกิดขึ8นนั8น ขึ8นอยู่กบัอะไร 

(ตะกอนที=เกิดขึ8นจะมากหรือนอ้ยขึ8นอยู่กบัปริมาณของมอโนแซ็กคาไรด์ ) 

(3.)   ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1   ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการทดลอง โดยใชข้อ้มูลจากตารางบนัทึกผลการ 

ทดลองของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม  

จากการทาํกจิกรรมการทดลอง ควรไดข้อ้สรุปว่า 

สารละลายที=มีนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวจะเกดิตะกอนสีแดงอิฐในสารละลายสีฟ้า ดงันั8นสีของ 
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สารละลายจึงแปรเปลี=ยนขึ8นอยู่กบัปริมาณของตะกอนสีแดงอิฐที=เกิดจากปฏิกิริยา และความเขม้ขน้ของ

สารละลายสีฟ้าที=เกิดจากปฏิกิริยา ซึ=งมากหรือนอ้ยตามปริมาณของนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวในสารที=นาํมาทดสอบ 

(4.) ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1 ครูอธิบายเพิ=มเติม 

  มอโนแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที=มีโมเลกุลเล็กที=สุด ซึ=งร่างกายไม่

สามารถย่อยไดอี้ก เมื=อรับประทานเขา้ไปไม่ตอ้งผ่านการยอ่ย มอโนแซ็กคาไรดมี์หลายชนิด แตกต่างกนัที=

จาํนวนอะตอมของคาร์บอนและโครงสร้างโมเลกุล มอโนแซ็กคาไรดทุ์กชนิดมีผลึกสีขาว ละลายในนํ8าและ

มีรสหวาน  

4.2  ครูตอบคาํถามขอ้สงสัยของนกัเรียน 

(5.)     ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1    ครูให้นกัเรียนตอบคาํถามทา้ยการทดลองและส่งสมุดบนัทึกการทดลอง ทา้ยคาบ 

- เหตุใดสีที=สังเกตเห็นของแต่ละปฏิกิริยาจึงแตกต่างกนั 

(มอโนแซ็กคาไรด์ถูกออกซิไดซ์ด้วยสารละลายเบเบดิกต์เกิดตะกอนสีแดงอิฐ คือ Cu2O คอปเปอร์ (I) 

ออกไซด์ ตะกอนที=เกิดขึ8นจะมากหรือน้อยขึ8นอยู่กับปริมาณของมอโนแซ็กคาไรด์ ดังนั8นสีของตะกอนจะ

ผสมกบัสีฟ้าของสารละลายเบเนดิกตที์=เหลืออยู่ ทาํให้สีของสารในแต่ละหลอดแตกต่างกันไป แต่ถา้มีมอโน

แซ็กคาไรด์มากพอ สารละลายเบเนดิกตจ์ะเปลี=ยนเป็นตะกอนสีแดงอิฐหมด 

- จดัลาํดบัสารที=ใชท้ดสอบ โดยเรียงจากสารที=มีนํ8าตาลโมเลกุลเดี=ยวจากมากไปหานอ้ย 

(ขึ8นอยู่กบัสารที=นาํมาทดสอบ และผลการทดลองที=ได)้ 

5.2    ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยใบกิจกรรมและสรุปความรู้ที=ได ้

6.    สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

       6.1   สื?อการเรียนรู้ 

      1.       Power Point 

 

6.2   แหล่งการเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

2.   ห้องปฏิบตัิการ 

7.    การวัดผลประเมินผล 

วิธีวดั 

7.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชั8นเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

- ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที=/งาน 

- การแสดงความสนใจและกระตือรือรน้ 



กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั8นมธัยมศึกษาปีที= 6 
 
 

 

 

- การให้ความร่วมมือในชั8นเรียน ตั8งใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

7.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที=กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

8.   เครื?องมือวัดผลและประเมินผล 

       สมุดบนัทึกการทดลอง 

9.   เกณฑ์การประเมินผล 

บนัทึกคะแนนที=ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

10.  บรรณานุกรม 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .หนังสือเรียนสาระ 

              การเรียนรู้พื2นฐาน สารและสมบัติของสาร ชั2นมัธยมศึกษาปีทีB ๔.พิมพค์รั8 งที= ๖. กรุงเทพฯ:  

             องคก์ารคา้คุรุสภา, ๒๕๔๘. 

 

 

 

 

11.  บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี=ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนี8 เป็นไปตามที=วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ=งที=ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 
 


