
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผังภาพที่ 1 ผังวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ “พอเพียง” 

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและสารเสพติด ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 16 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1.มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู ้
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

1. การทดสอบหาสารอาหารในอาหาร
บางชนิด 
2. เขียนรายงานผลการทดลอง 

หน่วยพอเพียง 
“อาหารและสารเสพติด” 

(16 ชั่วโมง) 
      อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่
เป็นโทษ  แต่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย โดยท าให้
ร่างกายด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและให้พลังงานแก่ร่างกาย 
ซ่ึงอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารหลาย
ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และ
วิตามิน 
      สารเสพติด คือ สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะท าให้เกิดความ
ต้องการที่จะเสพสารนั้นในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และไม่สามารถ
หยุดเสพได้  มีผลท าให้ร่างกายทรุดโทรมและภาวะจิต
ผิดปกติ    

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่องอาหารและสารอาหาร 

(เวลา 2 ช่ัวโมง) 
ว 1.1 ม 2/5, ว 8.1 ม 2/1-2/3 
สาระการเรียนรู:้ อาหารเป็นสิ่งที่
รับประทานเข้าสูร่่างกายแล้วไม่
เป็นโทษ  แต่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับร่างกาย โดยท าใหร้่างกาย
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและให้
พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งอาหารแต่

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่องความส าคัญของสารอาหารทีม่ีต่อร่างกาย  

(เวลา 3 ช่ัวโมง) 
ว 1.1 ม.2/5,ม 2/1-2/3 
สาระการเรียนรู:้ สารอาหาร คือ สิ่งที่บริโภคเข้าไปแล้วเกดิ
ประโยชน์กับร่างกาย ในอาหารนัน้จะมีสารอาหาร ซึ่งเป็น
สารเคมีอยู่ในอาหารสารอาหารแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  และโปรตนีวิตามิน  แร่ธาตุ  และน้ า 
ซึ่งมีท้ังสารอาหารที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่องอาหารกับสุขภาพ  (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
ว 1.1 ม.2/5,ว 8.1 2/1-2/3 
สาระการเรียนรู้:ความต้องการพลังงาน
ของร่างกายจะแตกต่างกันไปตามอายุ 
เพศ วัย สภาพร่างกาย และกิจกรรมที่
ท าในแต่ละวัน ดังนั้นแต่ละคนจึงควร
รับประทานอาหารให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย หากร่างกายได้รับ
สารอาหารมากเกินไป หรือน้อยเกินไป
จะมี ผลท า ให้ เ กิ ดความผิ ดปกติต่ อ
ร่างกาย และถ้ารับประทานอาหารที่มีสิ่ง
เป็นพิษปนเปื้อนอยู่อาจเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายได้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ืองการทดสอบอาหารบางประเภท                          

(เวลา 3 ชั่วโมง) 
ว 1.1 ม.2/5,ว 8.1 ม 2/1-2/9 
สาระการเรียนรู้: 1. ประเภทของ
สารอาหารได้แก่  คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน  
2. สารอาหารที่ ให้พลังงานได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน มีธาตุที่
เป็นองค์ประกอบหลัก คือ  C H O  
และสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ 
แร่ธาตุ และวิตามิน  
3. แป้ง  น้ าตาล โปรตีน ไขมัน เป็น
สารอาหารที่ประกอบอยู่ในส่วนผสม
ขอ งอ าหา รที่ ส า ม า รถทดสอบ                  
ได้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องการกินอาหารให้ถูกสัดส่วน 

(เวลา 2 ช่ัวโมง) 
ว 1.1 ม.2/5,ว 8.1 2/1-2/3 
สาระการเรียนรู้:การกินอาหารให้ถูกสัดส่วน คือ การกินอาหาร
ให้ได้สารอาหารครบถ้วนทุกประเภท ในปริมาณท่ีเพียงพอ ท่ี
จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ ในวันหน่ึงๆ ร่างกายของคนเรา
ต้องการพลังงานและสารอาหารแต่ละประเภทในปริมาณที่
พอเหมาะต่อเพศ  วัย  และสภาพร่างกาย 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 
เรื่องโทษของการขาดสารอาหาร                       

(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
สาระการเรียนรู้:การบริโภคอาหาร
ที่ไม่ได้ส่วนกับความต้องการของ
ร่ า งการหรื อบริ โ ภคอาหารไม่
ครบถ้วนท าให้ร่างกายเสียสมดุล
การท างานของระบบต่างๆ และท า
ให้ เกิดโรคต่างๆ มากมาย เ ช่น      
ถ้าขาดโปรตีนจะท าให้ร่ างกาย
เจริญเติบโตช้า เป็นต้น 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่องสารในสิ่งเสพติดและผลต่อ

ร่างกาย (เวลา 3 ช่ัวโมง) 
สาระการเรียนรู้:สารเสพติด คือ 
สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะท าให้เกิด
ความต้องการที่จะเสพสารนั้น
ในปริ มาณที่ เ พิ่ มขึ้ นและไม่
สามารถหยุดเสพได้  มีผลท าให้
ร่างกายทรุดโทรมและภาวะจิต
ผิดปกติ    



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผังภาพที่ 2 ผังแสดงการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (BwD) 

แผนการจัดการเรียนรู้ “การทดสอบอาหารบางประเภท” ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 3 ชั่วโมง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
- ว 1.1 ม.2/5 ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหาร
มีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
- ว 8.1 ม 2/1-2/9 
สาระส าคัญ: อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่
เป็นโทษ  แต่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย โดยท าให้ร่างกาย
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งอาหารแต่ละ
ชนิดจะประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน ซึ่งสามารถทดสอบและอธิบาย
เกี่ยวกับสารอาหารในอาหารที่รับประทานในชีวิตประจ าวันได้ 
สาระการเรียนรู้ : 1. ประเภทของสารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน 2. สารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ C H  
O และสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ แร่ธาตุ และวิตามิน  
3. แป้ง น้ าตาล โปรตีน ไขมัน เป็นสารอาหารที่ประกอบอยู่ใน
ส่วนผสมของอาหารที่สามารถทดสอบได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารประเภท แป้ง น้ าตาล ไขมันและ
โปรตีน (K) 
2. ทดสอบสารอาหารประเภท แป้ง น้ าตาล ไขมันและโปรตีน (P) 
3. มีความสามัคคีในกลุ่ม รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบ (A) 
สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน น าเสนอหน้าช้ัน 
ความสามารถในการคิด:คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปผล 
ความสามารถในการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: ใช้กระบวนการท างานกลุ่ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วสรุปเป็นความรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ปฎิบัติกิจกรรมอย่างประหยัด ใช้ความรู้  สติปัญญา
เตรียมพร้อมและวางแผนการฏิบัติกิจกรรมอย่างอดทน รอบคอบ 
สมเหตุสมผล 
มุ่งมั่นในการท างาน:อดทน ตั้งใจ รับผิดชอบ ท างานส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย  

 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
-ทดสอบหาสารอาหารในอาหารบางชนิด 
-เขียนรายงานผลการทดลอง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ ์
ดา้น K ตรวจ

รายงานผล
การทดลอง 

แบบ
ประเมิน
รายงาน 

ระดับ 3 ข้ึน
ไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรม
การทดลอง 

แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม 

ระดับ 3 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ ์

 

การทดสอบอาหารบางประเภท 

2 1 

3 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้: ศึกษาใบความรู้ ทดลอง วิเคราะห์ 
อภิ ปร าย  อธิ บายวิ ธี ก า รทดสอบสารอาหาร  ด้ ว ย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม และ
กระบวนการแก้ปัญหา 
สื่อการเรียนรู้: ใบสรุปความรู้ ใบงาน อุปกรณ์การทดลอง 
สื่อของจริง 
แหล่งเรียนรู:้ ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เวลา: 2 ช่ัวโมง 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบอาหารบางประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เวลา 3 ชั้วโมง 

1. นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มๆ ละ ๔ - ๕ คน (ครูพอประมาณ) โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนคละกัน
ระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (ครู :คุณธรรมและภูมิคุ้มกัน) และก าหนดหน้าที่ของสมาชิกภายใน
กลุ่มเป็น หัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่ม (นักเรียน:พอประมาณ และสังคม) 

2. ครูและนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเพ่ือ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาที่จะเรียนใหม่ โดยครูให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนรับประทานตอนเช้า
แล้วร่วมกันวิเคราะห์ ด้วยชุดค าถามQ1 (ครูและนักเรียนมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และสังคม)  

3. ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนรู้ เป้าหมายการเรียน โดยใช้ค าถามชุดค าถาม Q2-Q3                
(ครู:มีภูมิคุ้มกัน) 

4.นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบสรุปความรู้  เรื่องการทดสอบสารอาหารในเวลา 20 นาที          
(นักเรียน: ความรู้) 

5.ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนที่ได้จากการอ่านใบสรุปความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติการ
ทดสอบสารอาหารโดยให้นักเรียนร่วมกันอธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารแต่ละชนิดด้วยการใช้ชุดค าถาม Q4 
(ครูและนักเรียน: มีภูมิคุ้มกัน)  

6. ครูชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมตามเงื่อนไข่ที่ก าหนดในใบกิจกรรม และใช้ชุดค าถามQ5-Q7 
ให้นักเรียนได้วางแผนการท างานและร่วมกันอภิปรายถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมทั้งของตัวเองและของ
กลุ่มท่ีจะท าให้งานได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด (นักเรียน: ภูมิคุ้มกัน) 

7. นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารที่มีอยู่ในตัวอย่างอาหารที่ครูเตรียมมาให้
ทดลอง ได้แก่ ไข่ขาว น้ าตาลกลูโคส น้ ามันพืช ขนมจีนน้ ายา (นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ           
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม) 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับผลการทดลองที่ได้ สรุปผลและเขียนรายงาน          
การทดลอง (นักเรียน: มีเหตุผลและสังคม) 

9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัวอย่างน าเสนอรายงานการทดลองหน้าชั้นเรียน จ านวน 3 กลุ่ม เน้นกลุ่ม
นักเรียนที่มีจิตอาสา กลุ่มละ 5 นาที (ครู: พอประมาณ) โดยนักเรียนต้องวางแผนน าเสนอในเวลาที่ก าหนด
(นักเรียน:มีภูมิคุ้มกัน) 

10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป โดยครูน าชุดค าถามQ8-Q11 มาให้นักเรียนร่วมกันตอบเพ่ืออธิบาย
วิธีการทดสอบสารอาหารที่ให้พลังงานในอาหารและครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการน าทิงเจอร์ไอโอดีนซึ่ งเป็น
ยาสามัญประจ าบ้านสามารถน ามาทดสอบหาสารอาหารจ าพวกแป้งในอาหารได้พร้อมสาธิตให้นักเรียนดู 

11 ครูให้นักเรียนแต่ละคนน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบอาหารและหลักคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปทดสอบหาสารอาหารพวกแป้งและไขมันในอาหารท้องถิ่นคนละ 2 ชนิดแล้วน า
ผลการทดสอบมารายงานแลกเปลี่ยนกันในชั่วโมงต่อไป (นักเรียน:ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน วัตถุ วัฒนธรรม) 

12. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่น ามาใช้ในการใน
กระบวนการเรียนรู้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเชื่อมโยงค าตอบจากค าถามทีละข้อให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุดค าถามในใบกิจกรรมQ11-18 (นักเรียน: มีเหตุผลและสังคม) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงแผนการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบอาหารบางประเภท” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 3 ชั้วโมง 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1 เมื่อตอนเช้านักเรียนรับประทานอะไรบ้าง ในอาหารที่นักเรียนรับประทานนักเรียนคิดว่าจะได้รับ
สารอาหารประเภทใดบ้าง (ความรู้ก่อนเรียน) 
Q2 นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ในอาหารที่นักเรียนยกตัวอย่างมามีสารอาหารอะไรบ้างและสารอาหารนั้น
สามารถทดสอบได้หรือไม่อย่างไร 
Q3 นักเรียนคิดว่า วิธีการทดสอบสารอาหารได้ถูกต้องจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 
Q4 จากการศึกษาใบความรู้การทดสอบสารอาหารประเภทน้ าตาล แป้ง โปรตีน ไขมันใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มี
วิธีการทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร (ความรู้) 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
Q5 นักเรียนวางแผนแบ่งหน้าที่การท างานกลุ่มอย่างไรให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกและให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายทันเวลาที่ก าหนด (ภูมิคุ้มกัน พอประมาณ) 
Q6 การปฏิบัติกิจกรรมให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายงานจากกลุ่ม นักเรียนจ าเป็นจะต้องปฎิบัติตนอย่างไร
บ้าง (คุณธรรม) 
Q7 การบันทึกผลการทดลองที่ได้โดยไม่ลอกของกลุ่มอื่นจะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร และเป็นคุณธรรมด้านใด 
(คุณธรรม) 
Q8 สารอาหารประเภทแป้ง น้ าตาล โปรตีน ไขมันใช้วิธีการทดสอบอย่างไรและจะสังเกตผลการทดลองอย่างไร 
(ความรู้) 
Q9 การท าความสะอาดอุปกรณ์หลังการทดลองจะมีสารที่ไม่ต้องการนักเรียนมีวิธีการก าจัดอย่างไรที่ไม่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) 
Q10 อุปกรณ์ที่ใช้แล้วจะมีวิธีท าความสะอาดอย่างไรและเก็บรักษาอุปกรณ์การทดลองอย่างไรให้ปลอดภัย 
(วัตถุ) 
Q11 อาหารชนิดใดบ้างที่ครูน ามาทดสอบสารอาหารที่จะเป็นอาหารประจ าถิ่น 
ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน 
Q12 การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารได้ส าเร็จจ าเป็นต้องมีความรู้อะไรบ้าง (ความรู้) 
Q13 การปฏิบัติกิจกรรมการทดลองหาสารอาหารได้ส าเร็จจ าเป็นต้องมีคุณธรรมข้อใดบ้างอธิบายเหตุผล
ประกอบ (คุณธรรม) 
Q14 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องปฎิบัติกิจกรรมการทดสอบสารอาหาร (เหตุผล) 
Q15 การทดสอบหาสารอาหารในอาหารท้องถิ่นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไร (เหตุผล) 
Q16 การทดสอบหาสารอาหารให้ส าเร็จทันเวลาตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับปัจจัยใดพร้อมอธิบายเชื่อมโยงความเหมาะสมประกอบ (พอประมาณ) 
Q17 การทดสอบหาสารอาหารให้ส าเร็จทันเวลาตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มของนักเรียนมีการวางแผนด้วย
ความรอบคอบอย่างไร (ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) 
Q18 หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง การทดสอบสารอาหารแล้วนักเรียนจะปฎิบัติตนในชีวิตประจ าวันอย่างไร
เพ่ือให้การด ารงชีวิตของนักเรียนมีสุขภาพที่ดี (2-3-4) 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 5 แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบอาหารบางประเภท” ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 3 ชั้วโมง 
5.1 ผู้สอนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.สารอาหารและประเภทสารอาหาร 
2. การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิธีการทดสอบสารอาหาร 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครู 
1. มีความรักเมตตาศิษย์ 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. มีความยุติธรรม 
4. ตรงต่อเวลา 

           หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา -เนื้อหาวิธีการทดลองสารอาหาร
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดและวัย
ของผู้เรียน 

-ต้องการให้ผู้เรียนรู้วิธีการ
ทดสอบหาสารอาหารที่ให้
พลังงานและน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

-สรุปเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย มี
ภาพประกอบเนื้อหา 
-เรียงเนื้อหาตามล าดับการเรียนรู้ 

เวลา -ก าหนดเวลาในแต่ละกิจกรรม
เหมาะสมกับกิจกรรมและวัยของ
ผู้เรียน 

-จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามที่ออกแบบ 

-ก าหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมไว้
เกินจริงเล็กน้อยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดระหว่างจัด
กิจกรรม 

การจัดกิจกรรม -แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้พอดีกับจ านวน
นักเรียน 
-ก าหนดกิ จ กร รมกา ร เ รี ย น รู้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
-มอบหมายภาระงานและช้ินงาน
เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียน
และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เรียนรู้ 

-ต้องการให้ผู้ เ รียนปฏิบัติ
กิ จกรรมอย่ างทั่ วถึ งตาม
ความสามารถ 
-เพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
-ผู้ เ รี ย น น า ค ว า ม รู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้กับภาระงานได้ 

-แบ่งกลุ่มคละความสามารถของ
นักเรียน 
-เ ต รี ย ม ชุ ด ค า ถ า ม ใ ห้ พ ร้ อ ม
ตามล าดับกิจกรรมการเรียน 
-สัง เกตพฤติกรรมและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหา 

สื่อ/อุปกรณ์ -จ านวนใบงาน ใบความรู้และวัสดุ
อุปกรณ์ เหมาะสมกับกิจกรรม
และปริมาณเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

-ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้
ปฏิบัติกิจกรรมได้จริงตาม
จุดประสงค์ การ เ รี ยนรู้ ที่
ก าหนดไว ้

-เตรียม สื่ออุปกรณ์ให้พร้อมก่อน
การจัดกิจกรรม 
-มีล าดับขั้ นตอนการใ ช้สื่ อและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
-มีความช านาญในการใช้สื่ออุปกรณ์ 

แหล่งเรียนรู้/ฐานการ
เรียนรู ้

-ห้องปฏิบั ติ การวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ก าหนด 

-ต้องการให้นักเรียนใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมใน
การใ ช้ห้องปฏิบัติการมา
ป ฏิ บั ติ ก า ร ท ด ล อ ง ต า ม
ตัวช้ีวัด 

-เตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมก่อน
การทดลอง 

การประเมินผล -จัดท าแบบประเมินผลงานและ
ประเมินพฤติกรรมได้เหมาะสมกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 

-ต้องการประเมินผลการ
เ รี ย น รู้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนด 

-วางแผนการวัด/ประเมินผลตาม
ขั้นตอนของกิจกรรม 
-แบบประเมินผลมีการตรวจสอบ
เที่ยงตรงในการวัดตามตัวช้ีวัด 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แผ่นที่ 6 ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนการเรียนรู้ “การทดสอบอาหารบางประเภท” ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 3 ชั้วโมง 
6.1 ได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏบิัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี้ 

ความรู้ 
1. สารอาหารและประเภทของสารอาหาร 
2. การจัดท ารายงานการทดลอง 
3. พื้นฐานวิธีการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

คุณธรรม 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม 
2. ความรับผิดชอบ 
3. แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนดหน้าที่ของสมาชิก
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดลองได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรม
การทดลอง 
3. นักเรียนทดสอบหาสารอาหาร
ประเภทแป้งและไขมันได้เหมาะสมกับ
วัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับอาหารที่มีใน
ท้องถิ่น 

1. นักเรียนน าข้อมูลการทดลองมา
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อ
อธิบายสรุปผลการทดลอง 
2. นักเรียนสามามรถน าข้อมูลมา 
วิเคราะห์ตอบค าถามในชุดค าถามได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

1. วางแผนการท างานกลุ่มอย่าง
ละเอียดเป็นขั้นตอน 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์การทดลองได้
ครบถ้วน และตรงตามกิจกรรมการ
ทดลอง 
3. ศึกษาวิธีการทดลองให้เข้าใจก่อน
ทดลอง 
4.วางแผนป้องกันอันตรายจากการ
ทดลอง 

 
6.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
 
    ด้าน 
 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ -ความรู้ ในการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการทดสอบ
ส า ร อ า ห า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและประหยัด 

-มีความรู้ในการจัดแบ่ง
หน้ าที่ ภ าย ในกลุ่ ม ไ ด้
อย่างเหมาะสม 
-มีความรู้ในการปฏิบัติ
ตนที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

-มีความรู้ ในการดู แล
รักษาความสะอาดการ
จัดการขยะอย่างถูกต้อง
ของห้องปฎิบัติการหลัง
การทดลอง 

-มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
สารอาหารในอาหาร
ของท้องถิ่น 

ทักษะ -มีทักษะในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างปลอดภัย
และประหยัด 

-ท า ง า น ภ า ย ใ น ก ลุ่ ม
ต ามที่ ม อบหมายจ น
ส าเร็จและมีความสุข 

-รักษาความสะอาดของ
ห้องปฎิบัติการหลังการ
ทดลอง 

-ทดสอบสารอาหารใน
อาหารท้องถิ่นได้ 

ค่านิยม -เห็นความส าคัญของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
ก า ร ท ด ล อ ง อ ย่ า ง
ประหยัดคุ้มค่า 

-มีความรับผิดชอบต่อ
การท างานของกลุ่ม 
-ยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กั น แ ล ะ กั น มี ค ว า ม
เสียสละอดทน 

-มีจิตส านึกในการรักษา
ส ภ า พแ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
ห้องปฏิบัติการให้สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

-ตระหนักถึงคุณค่าของ
อาหารในท้องถิ่น 

 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการสอน 

ความส าเร็จ 

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

ปัญหา/อุปสรรค 

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

วิธีแก้ไข/ปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………………..                        ลงช่ือ………………………………………………… 

        (นางสาววิพารัตน์  เย็นทั่ว)                                            (นางอัจฉราพร  บุญส่ง) 
                  ครูผู้สอน                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
ลงช่ือ…………………………………………..                        ลงช่ือ………………………………………………… 

        (นางอรัญญา  ธนาวุฒิ)                                              (นายโชคดี  อิ้ววังโส) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ 

 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เร่ือง การทดสอบสารอาหาร 

 
อาหาร (Food) หมายถึง สิ่งที่กินได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ท าให้ร่างกายแข็งแรง

และเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะในอาหารมีสารอาหารอยู่หลายชนิด  
สารอาหาร (Nutrient) หมายถึง สารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารที่เรากิน เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน  
สารอาหาร แบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ  
1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน  
2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ น้ า  
 

การทดสอบอาหาร 
 

อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด ซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดจะมีวิธีการทดสอบที่
แตกต่างกัน ดังนี้  

1. การทดสอบสารอาหารคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
ก. การทดสอบน้ าตาล  
ทดสอบโดยหยดสารละลายเบเนดิกต์ในอาหารแล้วน าไปต้มในน้ าเดือด  ถ้าในอาหารมีน้ าตาลอยู่จริง สาร
ละลายเบเนดิกต์จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีต่างๆ ตามปริมาณน้ าตาล ดังนี้  

ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวมาก  จะได้ตะกอนสีส้มอิฐ 
ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่บ้าง จะได้ตะกอนสีเขียว 
ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่น้อย  จะได้ตะกอนสีเหลือง 

ข. การทดสอบแป้ง  
ทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน หยดลงบนอาหารที่น ามาทดสอบ  ถ้าอาหารที่น ามาทดสอบมีแป้ง

เป็นส่วนประกอบอยู่ สารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีน าตาลเป็นสีม่วงเกือบด า หรือสีม่วงแกมน้ าเงิน 
2. การทดสอบสารอาหารโปรตีน  
ทดสอบได้หลายวิธี ที่นิยมท ากันวิธีหนึ่งคือ การหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต และสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในอาหารที่น ามาทดสอบ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ถ้าในอาหารมีโปรตีนจริง สารละลายจะ
เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงอมชมพู เราเรียกการทดสอบโปรตีนด้วยวิธีนี้ว่าการทดสอบไบยูเร็ต  

3. การทดสอบสารอาหารไขมัน  
ไขมัน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ที่มีโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 

ไขมันจะสลายให้กรดไขมันและกลีเซอรอลในขั้นสุดท้ายซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะผ่านออกจากเซลได้   การ
ทดสอบสารอาหารประเภทไขมัน ทดสอบได้ ดังนี้ 

1. การทดสอบทางกายภาพ เพ่ือทดสอบภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่
โมเลกุลของอากาศเมื่อน าน้ ามันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศ จึงท าให้เกิด
ภาวะโปร่งแสงขึ้น 

2. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี สามารถท าได้โดยน าไขมันไปต้มกับสารละลายด่าง เช่น NaoH จะ
ได้สารประกอบชนิดใหม่ ซึ่งมีลักษณะลื่นเหมือนด่าง แต่มีฟองมากมายเมื่อขยี้ (สบู่) 



ใบกิจกรรมที่ 1 การทดสอบอาหารบางประเภท 
อุปกรณ์ 
1. ไข่ขาวดิบ  1 ฟอง 
2. น้ ามันพืช  5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
3. แป้งมัน  1 กรัม 
4. อาหารที่ต้องการตรวจสอบ ได้แก่  ขนมจีนน้ ายา 
5. สารละลายน้ าตาลกลูโคส 1%     3 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
6. สารละลายไอโอดีน 1%      5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
7. สารละลายเบเนดิกส์      10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
8. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตเข้มข้น 0.1 โมล   5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
9. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมล           5  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
ตอนที่ 1 วิธีตรวจสอบสารอาหาร 
วิธีการทดลอง 
1. ตรวจสอบแป้งและน้ าตาล 

1. เตรียมหลอดทดลองขนาดกลางจ านวน 6 หลอด ใส่น้ าแป้งสุก 0.1 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 3 ลูกบาศก์
เซนติเมตรลงในหลอดทดลองที่ 1 และ 2 ใส่สารละลายน้ าตาลกลูโคส 1 เปอร์เซ็นต์จ านวน 3 ลูกบาศก์
เซนติเมตรลงในหลอดที่ 3 และ 4 และใส่น้ าจ านวน 3 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในหลอดที่ 5 และ 6 

2. หยดสารละลายไอโอดีน 1 เปอร์เซ็นต์ลงในหลอดทดลองที่ 1, 3 และ 5 หลอดละ 
2–3 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

3. หยดสารละลายเบเนดิกส์ลงในหลอดทดลองที่ 2, 4 และ 6 หลอดละ 1 ลูกบาศก์- 
เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วน าไปต้มในบีกเกอร์ที่มีน้ าเดือดประมาณ 1–2 นาที สังเกตการ 
เปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
หมายเหตุ 1.  เตรียมน้ าแป้งสุก 0.1 เปอร์เซ็นต์ ได้จากการชั่งแป้งมัน 1 กรัมใส่ลงในบีกเกอร์เติมน้ าจน
ครบ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

2.  แป้งมันให้เป็นตัวแทนของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
3.  การต้มสารละลายต่าง ๆ ไม่ควรต้มเกิน 2 นาที 
4.  ให้นักเรียนใช้ที่จับหลอดทดลองทุกครั้งที่ต้องการจะหยิบหลอดทดลองขณะร้อน 
5.  ถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกผลว่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้ามีการ

เปลี่ยนของสีไปจากปกติ ให้บันทึกผลไปตามท่ีสังเกตได้ 

 



2. ตรวจสอบโปรตีน 
1. ใส่ไข่ขาวดิบลงในหลอดทดลองขนาดกลางจ านวน 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ าลงไปในหลอด

ทดลองจ านวน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรเพื่อให้เจือจาง เขย่าให้เข้ากัน 
2. หยดสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต 0.1 โมลต่อลิตร จ านวน 5 หยด และสารละลาย 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมลต่อลิตร จ านวน 3 หยดลงในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากัน สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

3. ด าเนินการตรวจสอบเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 แต่ใช้น้ าแทนไข่ขาว 

 
หมายเหตุ 1. เตรียมไข่ขาวดิบได้จากการแยกไข่แดงออก และระวังอย่าให้ไข่แดงแตก 
  2. ไข่ขาวเป็นตัวแทนของสารอาหารประเภทโปรตีน 
  3. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกผลว่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้ามีการ
เปลี่ยนของสีไปจากปกติ ให้บันทึกผลไปตามท่ีสังเกตได้ 
 

3. ตรวจสอบไขมัน 
1. หยดน้ ามันพืชลงบนกระดาษท่ีเตรียมมาจ านวน 2 หยด แล้วเกลี่ยให้หยดน้ ามันกระจาย 
2. หยดน้ าจ านวน 2 หยดลงบนกระดาษชนิดเดียวกันกับที่หยดน้ ามันพืชอีกหนึ่งแผ่น เกลี่ยให้หยดน้ า

กระจาย 
3. ทิ้งให้กระดาษทั้ง 2 แผ่นแห้งแล้วยกขึ้นส่องกับแสงแดด สังเกตการส่องผ่านของแสงบริ เวณที่หยด

น้ ามันและบริเวณท่ีหยดน้ า บันทึกผล 
 

        
หมายเหตุ  1. น้ ามันพืชเป็นตัวแทนของสารอาหารประเภทไขมัน 
  2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกผลว่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้ามีการ
เปลี่ยนของสีไปจากปกติ ให้บันทึกผลไปตามท่ีสังเกตได้ 

3. ให้นักเรียนทุกกลุ่มบันทึกผลของกิจกรรมตอนที่ 1 ไว้ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการตรวจสอบ
สารอาหารในตอนที่ 2 ต่อไป 

 



ตอนที่ 2 ตรวจสอบสารอาหารในอาหารต่าง ๆ 
1. น าอาหาร ได้แก่  ขนมจีน น้ ายา หรืออาหารชนิดอ่ืน ๆที่นักเรียนสนใจ มาท าการตรวจสอบ

สารอาหารประเภทต่าง ๆ ตามวิธีการในกิจกรรมตอนที่ 1 
2. ในกรณีที่อาหารที่น ามาตรวจสอบเป็นอาหารแข็ง ให้น าอาหารมาบดให้ละเอียด เติมน้ าลงไป

เล็กน้อย แล้วกรองเอาส่วนที่เป็นน้ าน าไปตรวจสอบตามวิธีการในกิจกรรมตอนที่ 1 
 
 

ปัญหา  
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
สมมุติฐาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
บันทึกผลการทดลอง 

การตรวจสอบแป้งและน้ าตาล 
 

หลอดที่ สารละลายไอโอดีน 
1  

2  

3  

 
หลอดที่ สารละลายเบเนดิกส์ 

2  
4  
6  

 
บันทึกผลการทดลอง 

โปรตีน 
รายการ ผลการตรวจสอบ 
ไข่ขาวดิบ  

น้ า  
 

บันทึกผลการทดลอง 
ไขมัน 

รายการ ลักษณะท่ีปรากฏ 
กระดาษท่ีหยดไขมัน  
กระดาษท่ีหยดน้ า  



บันทึกผลการทดลอง 
อาหาร 

อาหาร การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 
สารละลาย
ไอโอดีน 

สารละลายเบเนดิกส์ สารละลายไบยูเร็ต ถูกับกระดาษ 

     
     
     

 
สรุปผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ค าถาม 
1. น้ าแป้งสุกที่ใช้ในการทดลองได้มาจากอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. แป้งมัน ไข่ขาว และน้ ามันพืชเป็นตัวแทนของสารอาหารประเภทใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ในขณะท าการทดลองมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อะไรคือปัญหาและอุปสรรค  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. นักเรียนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะท าการทดลองด้วยวิธีใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. แป้งมันที่น ามาทดสอบกับสารละลายไอโอดีน เปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนหรือไม่ลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. แป้งมันและน้ าตาลกลูโคสมีสมบัติเหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. อาหารชนิดใดบ้างเมื่อทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วให้ผลเหมือนกับน้ าตาลกลูโคส 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ไข่ขาวดิบที่น ามาทดสอบกับสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เปลี่ยนสี
หรือไม่ ลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. กระดาษที่หยดน้ ามันพืชกับกระดาษท่ีหยดน้ าแตกต่างกันหรือไม่ ลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ในกิจกรรมตอนที่ 1 เหตุใดในการตรวจสอบจึงใช้น้ าแทนแป้ง น้ าตาล โปรตีน และไขมัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



ใบกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง  นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้ใน 
กระบวนการเรียนรู้ 
 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

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

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

ความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
คุณธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตการตอบค าถาม 
เรื่อง การทดสอบสารอาหาร  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     

ค าชี้แจง    : สังเกตการณ์ตอบค าถามของนักเรียนแล้วท าเครื่องหมาย   
    ลงในช่องที่นักเรียนปฏิบัติ 
    ลงในช่องที่นักเรียนไม่ปฏิบัติ       ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมการแสดงออก 
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รวม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ข้อสังเกต ......................................................................................................................... ... ..... ..........................
............................................................................................ .................................................................................. 
 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้ประเมิน 
       ( ..................................... ) 
       ............./.............../............. 

 
 
 



แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การทดสอบสารอาหาร   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     

--------------------------------------------------------------- 
ชื่อกลุ่ม...............................................................ชั้น ...................วันที่............................................. 

ค าชี้แจง         ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับระดับพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก ตามเกณฑ์
        การประเมินที่ก าหนด 

รายการพฤติกรรม 
คะแนนที่ได ้

ข้อเสนอแนะ 
4 3 2 1 

1.  การวางแผนการทดลอง      
 1.1  การก าหนดปัญหา      
 1.2  การตั้งสมมติฐาน      
 1.2  การด าเนินการทดลอง      
 1.3  การวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน      
2.  การปฏิบัติการทดลอง      
 2.1  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทดลอง         
 2.2  ท าการทดลองตามข้ันตอนที่ก าหนด      
 2.3  การบันทึกผลการทดลอง      
 2.4  ท าความสะอาดและเก็บวัสดุ อุปกรณ์      
3.  การน าเสนอ      
 3.1  การแปลความหมายข้อมูล      
 3.2  การน าเสนอผลการทดลองและเขียนรายงาน      
 3.3  การสรุปผลการทดลอง      
 3.4  การอภิปรายและข้อเสนอแนะ      

รวม      
ร้อยละ   

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
......................................................................................................................... ... ................................................
................................................................................... ........................................................................................... 
 
 
        (ลงชื่อ)    ผู้ประเมิน 
       (                                        ) 
 

 
 
 
 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เร่ือง การทดอบสารอาหาร  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     

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

ช่ือ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขที่ ............................. 
ค าชี้แจง   

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะที่นักเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดับ  
พฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
  5  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลามากทีสุ่ด 
  4  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงอย่างมาก 
  3  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
     2  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
     1  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย 
สถานะของผู้ประเมิน     ครูผู้สอน     นักเรียน 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 

5 4 3 2 1 
1. ความสนใจใฝ่รู ้
    1.1 มีความใฝ่ใจและพอใจในการสืบเสาะแสวงหาความรู ้

     

    1.2 มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องอื่นๆ      
    1.3 ชอบทดลอง ค้นคว้า      
    1.4 ชอบสนทนาซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น       

สรุป ( x )   
2. ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ 
    2.1 ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่เป็นผลดีและผลเสยี 

     

    2.2 ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้สมบรูณต์ามก าหนดและตรงเวลา      
    2.3 ท างานเต็มความสามารถ      
    2.4 ไม่ท้อถอยในการท างานเมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว      
    2.5 มีความอดทนแม้การด าเนนิการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้เวลา      

สรุป ( x )   
3. อยู่อย่างพอเพียง 
    3.1  ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก าหนด (พอประมาณ)         

     

    3.2  ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และคุ้มคา่ (พอประมาณ)      
    3.3  อธิบายหรือแสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตผุล (มีเหตุผล)      
    3.4  ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็นของผูอ้ื่น (มีเหตุผล)      
     3.5 มีการวงแผนการท างานอย่างรอบคอบ (ภูมิคุ้มกัน)      
     3.6  จัดเตรียมให้พร้อมและด าเนินการทดลองด้วยความระมดัระวัง (ภูมิคุ้มกัน)      

สรุป ( x )   
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
....................................................................................................................................................................................... 
      (ลงช่ือ)    ผู้ประเมิน 
              (                                        ) 
       ............./.............../............. 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบพอเพียง 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101 ) 

เรื่อง การทดสอบอาหารบางประเภท 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารเสพติด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 
โดย 

 
นางสาววพิารัตน ์ เย็นทั่ว 

ครูอัตราจ้าง 
 
 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ สังกัดกองการศึกษา  
เทศบาลเมืองทุ่งสงอ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 


