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    แผนการจัดการเรียนรู้ที0  13 

เรื0อง สารชีวโมเลกุล                เวลา ๓  คาบ 

หน่วยที0 ๑                        สารชีวโมเลกุล                     ชัAนมัธยมศึกษาปีที0 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชัAนที0 ๔          รายวิชา   สารและสมบัติของสาร          รหัสวิชา ว ๓๐๑๐๓    

 

๑. สาระสําคัญ 

 สารชีวโมเลกุล คือสารที1อยู่ในสิ1งมีชีวิตเท่านั;น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงันี;  คือไขมนัหรือนํ;ามนั 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดนิวคลีอิก   

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 : สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว 3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปลี1ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   

การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื1อสารสิ1งที1เรียนรู้ และนําความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 8 :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที1เกิดขึ;นส่วนใหญ่มีรูปแบบที1แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเครื1องมือที1มีอยู่ในช่วงเวลานั;นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ1งแวดลอ้ม  มี

ความเกี1ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

๓. ตัวชีAวัด/ผลการเรียนรู้ 

 ว.3.2 ม. 4-6/1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั1วไปที1พบในชีวิตประจาํวนั รวมทั;ง

อธิบายผลของสารเคมีที1มีต่อสิ1งมีชีวติและสิ1งแวดลอ้ม 

 ว 8.1 ม 4-6/1  ตั;งคาํถามที1อยู่บนพื;นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเดน็ที1เกิดขึ;นในขณะนั;น ที1สามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุมและ

เชื1อถือได ้

 ว 8.1 ม 4-6/2  สร้างสมมติฐานที1มีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิ1งที1จะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื1อนาํไปสู่การสํารวจตรวจสอบ 
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 ว 8.1 ม 4-6/3 คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลที1ตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัที1มีผลต่อปัจจยัอื1น 

ปัจจยัที1ควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครั; งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพื1อให้ไดผ้ลที1มีความเชื1อมั1นอย่างเพียงพอ 

 ว 8.1 ม 4-6/4  เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที1ใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่างถูกตอ้ง

ทั;งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ว 8.1 ม 4-6/5  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั;ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว 8.1 ม 4-6/6  จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขที1มีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีที1เหมาะสม 

 ว 8.1 ม 4-6/7  วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระสําคญั เพื1อตรวจสอบกบัสมมติฐานที1ตั;งไว ้

 ว 8.1 ม 4-6/8  พิจารณาความน่าเชื1อถือของวิธีการและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคลื1อนของก 

ารวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสํารวจตรวจสอบ 

 ว 8.1 ม 4-6/9  นาํผลของการสํารวจตรวจสอบที1ได ้ทั;งวิธีการและองคค์วามรู้ที1ไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ 

นาํไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว 8.1 ม 4-6/10  ตระหนกัถึงความสําคญัในการที1จะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ที1นาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว 8.1 ม 4-6/11  บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื1อเติม เพื1อหาหลกัฐานอา้งอิงที1เชื1อถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลี1ยนแปลงได ้  เมื1อมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ1มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึ1งทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนั

จะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว 8.1 ม 4-6/12  จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี1ยวกบัแนวคิด กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือชิ;นงานให้ผูอื้1นเขา้ใจ 
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๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) เพื0อให้นักเรียนสามารถ 

๑. อธิบายโครงสร้าง ชนิด และบทบาท สารต่อไปนี; ที1มีผลต่อร่างกาย ไขมนัและนํ; ามนั โปรตีนและ

กรดอะมิโน มอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ พอลิแซ็กคาไรด์ และกรดนิวคลิอิก 

๒. อธิบายความแตกต่างระหว่างกรดไขมนัอิ1มตวักบักรดไขมนัไม่อิ1มตวั ไขมนักับนํ;ามนั แป้งกับไกล

โคเจน แป้งกบัเซลลูโลส และ DNA กบั RNA 

๓. บอกประโยชน์และโทษของไขมนั นํ;ามนั คอเรสเทอรอล โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 

๔. อธิบายความหมาย ของคุณค่าทางชีววิทยาของโปรตีน และการแปลงสภาพโปรตีน พร้อมทั; ง

ยกตวัอย่างประกอบ 

๕. อธิบายวิธีการหาปริมาณเปรียบเทียบของกรดไขมนัไม่อิ1มตวั โปรตีน และมอนอแซ็กคาไรด์ ใน

อาหารชนิดต่างๆ  

ด้านทักษะกระบวนการ (P) เพื0อให้นักเรียนสามารถ 

๑. ทาํการทดลอบหาปริมาณเปรียบเทียบของกรดไขมนัไม่อิ1มตวั โปรตีน และมอนอแซ็กคาไรด์ ใน

อาหารชนิดต่างๆได ้ 

ด้านคุณลกัษณะ (A) 

๑. ความสนใจใฝ่รู ้
๒. การแสดงความคิดเห็น 

๓. ตั;งใจเรียนและร่วมกิจกรรม 

๔. การคดิอย่างมีเหตุผล 
๕. ความรับผิดชอบ 

๕. การบูรณาการ 

ด้านทกัษะกระบวนการ การบูรณาการ 

                      ทาํการทดสอบหาปริมาณ

เปรียบเทียบของกรดไขมันไม่อิ1มตัว 

โปรตีน และมอนอแซ็กคาไรด์ ในอาหาร

ชนิดต่างๆได ้ 

ปฏิกริิยาเคมี 
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๖. สาระการเรียนรู้  

 ๑. สารชีวโมเลกุล คือ สารเคมีต่าง ๆ ที1เป็นองคป์ระกอบของสิ1งมีชีวิต เป็นสารอินทรียที์1มีธาตุคาร์บอน

และไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั  แต่ต่างกนัที1โครงสรา้งและอตัราส่วนของแต่ละธาต ุ  

 ๒. สารชีวโมเลกุลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือไขมนัและนํ;ามนั (lipids) โปรตนี (proteins) 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) และกรดนิวคลิอิก (nucleic acids)  

 ๓. ไขมนั ประกอบดว้ย กรดไขมนักบักลีเซอรอลรวมตวักนัเรียกว่าไตรกลีเซอรไรด์หรือนํ;ามนั  

 ๔. กรดไขมนั (Fatty Acid) คือ กรดไขมนัที1พบในไขมนัหรือนํ;ามนัจากเซลลพื์ชหรือสัตว ์แบ่งเป็น 2 

ชนิด คือ 

  - กรดไขมนัอิ1มตวั (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัที1พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอน ยึดเหนี1ยวดว้ยพนัธะเดี1ยวทั;งหมด(C-C) เช่น กรดปาลมิ์ติก (palmitic acid) และกรดสเตียริก (stearic 

acid) 

    - กรดไขมนัไม่อิ1มตวั (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัที1พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอน

กบัคาร์บอนยึดเหนี1ยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ เช่น กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก 

(linoleic acid) 

 ๕. มอโนแซ๊กคาไรด์ (นํ;าตาลโมเลกุลเดี1ยว) เป็นคาร์โบไฮเดรตที1มีหน่วยเล็กที1สุด มีหลายชนิด ต่างกนัที1

จาํนวนคาร์บอนและโครงสร้าง เช่น กลูโคส กาแลกโทส ฟรักโทส 

๖. ไดแซ็กคาไรด ์(นํ;าตาลโมเลกุลคู)่ จดัอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที1ให้รสหวาน เป็นคาร์โบไฮเดรต

ที1เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุลมารวมตวักนัและเชื1อมต่อกนัดว้ยพนัธะไกลโคไซดกิ 

 ๗. พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide)  เกิดจากมอนอแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide) ของกลูโคสจาํนวน

มากมายเชื1อมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี จนไดโ้มเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน ที1เรียกว่า คาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง ไกล

โคเจน และเซลลูโลส  

 ๘. โปรตนีมีหมู่ฟังก์ชั1นที1สําคญั  คือ หมู่คาร์บอกซิล  (-COOH)  และหมู่อะมิโน (- NH2)  โดยที1หน่วย

เล็กที1สุดของโปรตีนคือ กรดอะมิโน (amino acid)  กรดอะมิโนหลาย ๆ โมเลกุลจะรวมกนัดว้ยพนัธะเพปไทด์ 

(peptide bond 

 ๙. การพิจารณาคณุค่าทางโภชนาการ   ในทางทฤษฎี ถา้รับประทานโปรตนีชนิดใดเขา้ไปแลว้สามารถ

นาํไปสร้างเนื;อเยื1อได ้100 เปอร์เซ็นต ์ถือว่ามีคุณค่าทางชีววิทยา = 100  

 ๑๐. กรดนิวคลีอิก (nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที1มีขนาดใหญ่ ทาํหนา้ที1เก็บและถ่ายทอดขอ้มูล

ทางพนัธ์ุกรรมของสิ1งมีชีวิต จากรุ่นหนึ1งไปยงัรุ่นต่อไปให้แสดงลกัษณะต่าง ๆ ของสิ1งมีชีวิต นอกจากนี;  ยงัทาํ
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หนา้ที1ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ1งมีชีวิต กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ DNA 

(deoxyribonucleic acid) และ RNA (ribonucleic acid) 

 

๗. กิจกรรมการเรียนรู้  

๑. ขัAนสร้างความสนใจ 

 ๑. ให้นกัเรียนยกตวัอย่าง อาหารจาํพวกโปรตนี ไขมนั คาร์โบไฮเดรตที1นกัเรียนรู้จกัมาอย่างละ 1 ชนิด 

 แนวตอบ   

 

 

 

 

                

      ไขมัน หรือนํAามัน 

 

 

 

  

 

 

      คาร์โบไฮเดรต 

 

 

 

 

 

           โปรตีน 

 ๒. ถามนกัเรียนต่อว่า แลว้นกัเรียนรูจ้กั กรดนิวคลีอิกหรือไม่ จงยกตวัอย่าง 

 แนวตอบ   

            DNA 
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 ๓. ถามนกัเรียนว่า ภาพที1นกัเรียนไดเ้ห็น หรือยกตวัอย่างไปนั;นเราจะพบไดที้1ไหน  

 แนวตอบ  ร่างกายของนกัเรียนเอง ซึ1งมีครบทุกอย่าง 

 ๔. ถามนกัเรียนต่อว่า เพราะฉะนั;นเราจะพบสารชีวโมเลกลุไดจ้ากที1ใด แลว้สารชีวโมเลกุลนั;นคืออะไร 

 แนวตอบ เราสามารถพบไดจ้ากสิ1งมีชีวิต เพราะชีวโมเลกุล คือโมเลกุลของสิ1งมีชีวิต ซึ1งมนุษยก์็จดัเป็น

สิ1งมีชีวิตดว้ย เช่นกนั ดงันั;น ร่างกายของมนุษยจ์ึงมีสารชีวโมเลกุลทุกชนิด นั1นเอง 

๒. ขัAนสํารวจและค้นหา  

 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันศึกษาเนืAอหาในใบความรู้ที0 ๙ หน้าที0 ๑ 

 ๒. ถามนกัเรียนว่า สารชีวโมเลกุล แบ่งออกเป็นกี1ประเภท อะไรบา้ง 

 แนวตอบ  4 ประเภท  คือไขมนัและนํ;ามนั (lipids) โปรตนี (proteins) คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) 

และกรด นิวคลิอิก (nucleic acids)  

๓.  อธิบายให้นกัเรียนฟังว่า เราจะเริ1มเรียนที1ไขมนั คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลิอิก ตามลาํดบั 

 ๔.  ถามนกัเรียนว่า ไขมนัจะเกดิขึ;นไดต้อ้งประกอบดว้ยส่วนใดรวมกนั 

 แนวตอบ กรดไขมนักบักลีเซอรอล 

 ๕.  ถามนกัเรียนว่า กรดไขมนัแบ่งออกเป็น กี1ประเภท 

 แนวตอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กรดไขมนัอิ1มตวั (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัที1พนัธะ

ระหว่างอะตอม คาร์บอนกบัคาร์บอน ยดึเหนี1ยวดว้ยพนัธะเดี1ยวทั;งหมด(C-C) เช่น กรดปาลมิ์ตกิ 

(palmitic acid) กรดสเตียริก (stearic  acid)และกรดไขมนัไม่อิ1มตวั (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนั

ที1พนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอนยึด เหนี1ยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ เช่น กรดโอเลอิก 

(oleic acid) และกรดไลโนเลอิก (linoleic acid) 

 ๖.  ถามนกัเรียนต่อว่า แลว้เราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าเป็นกรดไขมนัอิ1มตวั หรือไม่อิ1มตวั 

 แนวตอบ สามารถทาํได ้โดยนบัจาํนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนที1หยดลงไปในนํ;ามนั ถา้

จาํนวนหยดของ สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีนนอ้ยแลว้เกิดการฟอกจางสีของสารละลาย แสดงว่าเป็นนํ;ามนัที1มี

กรดไขมนัไม่อิ1มตวันอ้ย  

 ๗.  ถามนกัเรียนต่อว่า ในนํ;ามนัสัตวห์รือนํ;ามนัพืชที1ใชจ้าํนวนหยดของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน

มากกว่ากนั 

 แนวตอบ นํ;ามนัพืช ดงันั;นในนํ;ามนัสัตวมี์กรดไขมนัไม่อิ1มตวันอ้ยกว่าในพืช 

๘. ถามนกัเรียนต่อว่า การที1เกดิไขมนัไม่อื1มตวัมากนั;น จะส่งผลต่อนํ;ามนัอย่างไร 
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แนวตอบ ทาํให้เกิดการเหม็นหืน ที1เรียกว่าเกิดปฏิกริยาอกซิเดชนั โดยออกซิเจนเขา้ทาํปฏิกริยากบั

นํ;ามนัพิช ดงันั;น นํ;ามนัพืชจะเหม็นหืนมากกว่านํ;ามนัสัตว ์

 ๙.  ถามนกัเรียนต่อว่า จะมีการป้องกนัการเหม็นหืนของนํ;ามนัอย่างไร 

 แนวตอบ  เก็บไวใ้นบริเวณที1มีอุณหภูมิตํ1า ตอ้งปิดฝาภาชนะให้สนิท ไม่ให้สัมผสักบัออกซิเจนและไอ

นํ;าในอากาศเพื1อ ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ใชว้ิตามินE เติมสารที1ชื1อว่า BHT 

, BHA 

 ๑๐.  ถามนกัเรียนว่า หากทานอาหารประเภทไขมนัมากเกนิไปจะมีผลอย่างไร 

 แนวตอบ  ทาํให้ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดเกิดโรคอมัพาต  อวยัวะขาดเลือด เกิดกลา้มเนื;อหัวใจวาย หรือ 

 หลอดเลือดในสมองตีบได ้   

 ๑๑.  ถามนกัเรียนว่า คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็นกี1ประเภท อะไรบา้ง 

 แนวตอบ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี1ยว และเชิงซ้อน 

 ๑๒.  ถามนกัเรียนว่า คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี1ยว แบ่งออกเป็นกี1ประเภท อะไรบา้ง 

 แนวตอบ 3 ประเภท คือ นํ;าตาลโมเลกุลเดี1ยว คือ กลูโคส ฟรักโทส กาแลกโทส  

  นํ;าตาลโมเลกุลคู่ คือ ซูโคส มอลโทส และแลกโทส 

  นํ;าตาลหลายโมเลกุล คือ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส 

 ๑๓. ถามนกัเรียนว่า โปรตนีมีหน่วยย่อยที1เรียกว่า อะไร 

 แนวตอบ  กรดอะมิโน 

 ๑๔.  ถามนกัเรียนต่อว่า การที1กรดอะมิโนต่อกนั เราเรียกพนัธะที1เกิดขึ;นว่าอย่างไร 

 แนวตอบ พนัธะเปปไทด ์

 ๑๕.  ถามนกัเรียนต่อว่า เราจะทดสอบโปรตนีในอาหารไดอ้ย่างไร 

 แนวตอบ  ทดสอบดว้ยปฏิกิริยาไบยูเรต โดยให้โปรตนีทาํปฏิกิริยากบัสารละลาย CuSO4 ในสารละลาย

เบส NaOH จะ ไดส้ารสีนํ;าเงินม่วง โดยปฏิกิริยา CuSO4 ในสารละลายเบสจะทาํปฏิกิริยากบัองคป์ระกอบย่อย

ของโปรตีนคือ กรดอะมิ โน ซึ1งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cu2+ กบัไนโตรเจนในสารที1มีพนัธะ เพป

ไทด์ตั;งแต่ 2 พนัธะขึ;นไป 

 ๑๖.  ถามนกัเรียนว่า เราจะทราบไดอ้ย่างไรว่า โปรตีนชนิดนั;นมีคณุค่าทางอาหารของโปรตีนมากนอ้ย

เพียงใด 

 แนวตอบ ทราบไดจ้ากตารางคณุค่าทางชีววิทยา 

 ๑๗. ถามนกัเรียนต่อว่า หากโปรตีนชนิดหนึ1งมีคุณค่าทางชีววิทยา เท่ากบั 100 หมายความว่า อย่างไร 

 แนวตอบ  โปรตนีชนิดนั;น สามารถสร้างเนื;อเยื1อได ้100%  
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 ๑๘. ถามนกัเรียนว่า ลกัษณะทางพนัธุกรรมที1นกัเรียนไดร้บัจาก พ่อ แม่ นั;น นกัเรียนมีการสืบทอดจาก

สิ1งใด 

 แนวตอบ  DNA 

 ๑๙. ถามนกัเรียนว่า DNA หรือ RNA นั;นประกอบดว้ยหน่อวยย่อย อะไรบา้ง 

แนวตอบ  นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ1งจะประกอบดว้ยส่วนย่อย 3 ส่วน ไดแ้ก่ หมู่ฟอสเฟต นํ;าตาลที1มี

คาร์บอน 5  อะตอม และเบสที1มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ  

๓.ขัAนอธบิายและลงข้อสรุป 

 ๑. สารชีวโมเลกุลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  คือไขมนัและนํ;ามนั (lipids) โปรตีน (proteins) 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) และกรดนิวคลิอิก (nucleic acids) 

 ๒. ไขมนั ประกอบดว้ย กรดไขมนักบักลีเซอรอลรวมตวักนัเรียกว่าไตรกลีเซอรไรด์หรือนํ;ามนั แบ่ง

ออกเป็นไขมนัอิ1มตวั และไม่อิ1มตวั คือกรดสเตียริก และกรดโอเลอิก ตามลาํดบั สามารถทดสอบความอิ1มตวัได้

จากการฟอกจางสีของสารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน หากใชม้ากกจ็ะมีพนัธะคู่มาก ดงันั;นนํ;ามนัสัตวมี์กรดไขมนั

อิ1มตวัมากกว่านํ;ามนัพืช จึงทาํให้เกิดการเหม็นหืนที1นอ้ยกว่า ซึ1งหากทานมากไปอาจเกิดปัญหาเกี1ยวกบัโรค

ไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด  

 ๓. คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น นํ;าตาลโมเลกุลเดี1ยว คือ กลูโคส ฟรักโทส กาแลกโทส นํ;าตาลโมเลกุล

คู่ คือ ซูโคส มอลโทส และแลกโทสและนํ;าตาลหลายโมเลกุล คือ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส มีพนัธะที1เชื1อมโยง

เรียกไกลโคซิดิก 

๔. โปรตีน มีหน่วยย่อย คือ กรดอะมิโน ต่อกนัเป็นสายดว้ยพนัธะเปปไทด์ เรียก โปรตีน ทดสอบโดย

ปฏิกริยาไบยูเรต  ไดส้ารสีนํ;าเงินในม่วง มีคณุค่าทางชีววิทยา ซึ1งสามารถบองการสร้างเนื1อเยื1อไดเ้ป็นเปอร์เซ็นต ์

๕. กรดนิวคลิอิก เป็นสารชีวโมเลกุลที1มีขนาดใหญ่ ทาํหนา้ที1เก็บและถ่ายทอดขอ้มูลทางพนัธ์ุกรรมของ

สิ1งมีชีวิต จากรุ่นหนึ1 งไปยงัรุ่นต่อไปให้แสดงลกัษณะต่าง ๆ ของสิ1งมีชีวิต นอกจากนี;  ยงัทาํหน้าที1ควบคุมการ

เจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ1งมีชีวิต กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ DNA และ RNA มีหน่วยย่อยที1

เรียกว่านิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ1 งจะประกอบดว้ยส่วนย่อย 3 ส่วน ไดแ้ก่ หมู่ฟอสเฟต นํ;าตาลที1มีคาร์บอน 5 

 อะตอม และเบสที1มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ   
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๔. ขัAนขยายความรู้ 

ครูอธิบาย เรื0องการใช้นํAามันประกอบอาหาร ดังนีA 

 ๑. ถา้ใชค้วามร้อนนานๆ เช่น การทอด ควรเลือกใชน้ํ;ามนัแบบอิ1มตวั เพราะจะเกดิปฏิกิริยากบัสารอื1นได้

ยาก แต่ถา้มีการให้ความร้อนในระยะเวลาสั;น ๆ เช่น การผดั ควรใชน้ํ;ามนัประเภทไม่อิ1มตวั 

 ๒. การนาํนํ;ามนัประเภทไม่อิ1มตวัไปใชท้อด ทาํให้เกิดอนุมูลอิสระไดม้าก ซึ1งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ

ร่างกายได ้เนื1องจากมีพนัธะคู่จึงเกิดปฏิกริิยากบัสารอื1นไดง่้าย     ดงันั;นจึงไม่ควรนาํนํ;ามนัที1ใชแ้ลว้กลบัมาให้ความ

ร้อนซํ;า ๆ หลาย ๆ ครั; ง 

๕.ขัAนประเมินผล 

 ๑. ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ, ตอบตาํถามปากเปล่า, ตรวจใบงานที1 9 

 ๒. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน , แบบสังเกตพฤตกิรรมระหว่างเรียน 

สื1อ / แหล่งการเรียนรู ้

๑. ใบความรู้ที1 9 เรื1องสารชีวโมเลกุล 

 ๒.     ใบงานที1 9 เรื1องสารชีวโมเลกุล 

 ๓.     หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื;นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั;นมธัยมศึกษาปีที1 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.     หนงัสือคู่มือสาระการเรียนรู้พื;นฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั;น

มธัยมศึกษาปีที1 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ชิAนงาน/ภาระของนักเรียน 

๑. ใบงานที1  9  เรื1องสารชีวโมเลกุล 

๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ ๑. วดัจากผลการตรวจ 

     ใบงานที1 12 

๒. ตอบคาํถาม 

๑. ใบงานที1 ๙ 

๒. คาํถาม 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

๒. ด้านทักษะ

กระบวนการ 

วดัจากผลการตรวจใบงาน

ที1 ๙ 

ใบงานที1 ๙ คะแนนมากกว่า 70% 

๓. ด้านคุณลกัษณะที0พึง

ประสงค์ 

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตั;งใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตั;งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 

ขึ;นไป 
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๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้    

๑๐.๑  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

๑๐.๒  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๑๐.๓  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงชื0อ………………………………………ผู้สอน 

                             

 


