
      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๔                                                               เร่ือง คาร์โบไฮเดรต 
ช่ือรายวชิา     เคมี๕                               กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์         
ช้ัน  มธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที ่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เวลา     ๑๐   ชัว่โมง
ผู้สอน อาจารยย์ทุธนา รัตนสุวรรณ                               
 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที ่

สาระส าคญั ช่ือหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

๕ -  ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต 
- สมบตัิและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต 

คาร์โบไฮเดรต ๔ 
๖ 

๘ 

 
ผลการเรียนรู้ 

๒๓.สืบคน้ขอ้มูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายชนิดและโครงสร้างสารคาร์โบไฮเดรต และยกตวัอยา่งท่ีพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวนั 
 ๒๔.สืบคน้ขอ้มูล ท าการทดลอง วิเคราะห์  แปลความหมาย น าเสนอสมบติัและปฏิกิริยาของสารตวัอยา่งของ
คาร์โบไฮเดรตชนิดต่าง ๆ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒๐.สืบคน้ขอ้มูล ท าการทดลอง วิเคราะห์ แปลความหมายเพื่อศึกษาโปรตีนท่ีเป็นองคป์ระกอบในอาหาร  และ 
อภิปราย โครงสร้าง  การจ าแนกแยกแยะชนิดและหนา้ท่ีของโปรตีน 
 ๒๑.สืบคน้ขอ้มูล ท าการทดลอง วิเคราะห์ น าเสนอเก่ียวกบัสมบติั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของเอนไซม ์
 ๒๒.ท าการทดลองเพื่อศึกษาถึงภาวะท่ีท าใหโ้ปรตีนเปล่ียนสภาพ  และอธิบายประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโปรตีน
แปลงสภาพ 
 
 
   
 
 



สาระการเรียนรู้/ความรู้ 
ท าหนา้ท่ีเป็นสารสะสมพลงังาน คาร์โบไฮเดรตไดแ้ก่ กลูโคส (glucose) ซ่ึงมีสูตรโมเลกลุเป็น C6H12O6 ซ่ึง

สามารถเขียนเป็น C6(H2O)6 ไดเ้ช่นกนั จากสูตรหลงัจะเห็นไดว้า่สูตรของกลูโคสเหมือนกบัคาร์บอนถูกไฮเดรต 
(ลอ้มรอบดว้ยโมเลกลุของน ้า) จึงเรียกวา่ คาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลงังานอนัดบัแรก สะสมในรูปของแป้งและไกลโค
เจนท าหนา้ท่ี เป็นองคป์ระกอบของเซลลต่์างๆ เช่น เยือ่หุม้เซลล ์เซลลเ์น้ือเยือ่ ผนงัเซลล ์

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบประเภทแอลดีไฮด ์(aldehyde) หรือ คีโตน (ketone) ท่ีมีหมู่ไฮดรอกซีหลายหมู่
ซ่ึงเราสามารถจ าแนกคาร์โบไฮเดรตสามจ าพวกใหญ่ ๆ ตามจ านวนหน่วยของน ้าตาลไดด้งัน้ี 
 
ทักษะ / กระบวนการ 
 ๑. การอภิปราย 
 ๒. การจ าแนก 
 ๓. การสืบคน้ขอ้มูล 
 ๔. การน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๓. เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ขั้นกระตุ้นความสนใจเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) 
- สร้างและกระตุน้ความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการตั้งค  าถามตามเน้ือหาสาระในแต่ละคาบ  
ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสามารถเตรียมบทเรียนและเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ (engagement) ท่ีผูเ้รียนจะสามารถ
แสวงหาและสร้างองคค์วามรู้ข้ึนมาเองไดอี้กทางหน่ึง 

 
 
 



ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 
- ใชกิ้จกรรมการส ารวจ (exploration) การทดลอง การส ารวจ การสืบคน้ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคการ
เรียนรู้จะด าเนินการโดยผูเ้รียนเอง จากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือส่ิงพิมพ ์internet ใบงานใบความรู้ โดยครูมีหนา้ท่ีคอแนะน า 

ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
-น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี ๑ และ ๒ จากกิจกรรมการทดลอง เม่ือมีขอ้มูล ขอ้สนเทศเพียงพอมาวิเคราะห์ แปรผล 
สรุปผล และน าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพื่อกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ต่อไปได ้

ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
-น าความรู้ท่ีสร้างข้ึนมาเช่ือมโยงความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางข้ึน นกัเรียนมีโอกาสปรับแนวคิดหลกัของ
ตนใหส้อดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล โดยไม่คลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริง 

ขั้นประเมินผล (evaluation) 
-ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบแนวคิดหลกัของตนเองท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ โดยอาจประเมินผลดว้ยตนเองดว้ยแบบ
ประเมินต่างๆ วา่สอดคลอ้งมีความถูกตอ้งและสอดคลอ้งหรือไม่ โดยขอ้สรุปจะน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป รวมทั้ง
การประเมินของครูผูส้อนดว้ยแบบทดสอบและแบบประเมินท่ีเตรียมไวใ้นแต่ละคาบเรียน 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้/ส่ือ 
 ๑. ใบความรู้ เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
 ๒.  Power point เร่ือง สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ 
แหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนงัสือเรียนเพิ่มเติม เคมี ม.๔-๖ เล่ม ๑ (สสวท) 
 ๒. หอ้งสมุด 
 ๓. อินเตอร์เน็ต 
 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลกัฐาน เคร่ืองมือวดั เกณฑก์ารประเมิน 
สาระส าคญั 
   - อธิบายคุณลกัษณะของ
คาร์โบไฮเดรต     

 
- ใบความรู้ คาร์โบไฮเดรต 
 

 
- ส่ือการสอน
คาร์โบไฮเดรต 

 
- ความถูกตอ้งของเน้ือหา 
- ความครบถว้นของเน้ือหา 
 



คุณลกัษณะ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
 

 
- Power point เร่ือง 
คาร์โบไฮเดรต 
 

 
- ส่ือการสอน 
คาร์โบไฮเดรต 

 
- เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง 
- เน้ือหาตอ้งครบถว้น 
สมบูรณ์ 

  
บันทกึหลงัสอน 
ผลการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ปัญหา/อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ/วิธีแกไ้ข
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
         
       ลงช่ือ .....................................................................  
         ( นายยทุธนา รัตนสุวรรณ ) 
   
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 
 
 ................................................................................................................................................................................. 
          
             ลงช่ือ .....................................................................  
                          (......................................................) 
                         รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ 


