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แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพยีง 

รหัสวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.2 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น  : ข้าวหลาม 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง การทดสอบสารอาหารในท้องถิ่น : ข้าวหลาม เวลา 2 ช่ัวโมง 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าท่ีของ
ระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตขอองตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

ว 1.1 ม.2/5 ทดลองวิเคราะห์ และอธิบายสารอาหารในอาหาร มีปริมาณ 
พลังงานและสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
ในการแก้ปัญหา  รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน  
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ว 8.1 ม. 1-3 /1  ต้ังค าถามท่ีก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญ 
ในการส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้อย่างครอบคลุมและเช่ือถือได้ 

     ว 8.1 ม. 1-3 /2 สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้และวางแผน 
การส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

ว 8.1 ม. 1-3 /3  เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพที่ได้ผลเท่ียงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

ว 8.1 ม. 1-3 /4  รวบรวมข้อมูล จัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม. 1-3 /5  วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์ 

พยานกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจาก       
การส ารวจตรวจสอบ 

ว 8.1 ม. 1-3 /7  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การส ารวจ ตรวจสอบ  
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ความรู้ท่ีค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 
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ว 8.1 ม. 1-3 /8  สร้างค าถามท่ีน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ  ในเรื่องท่ี 
เกี่ยวข้อง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ 
และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ว 8.1 ม. 1-3 /9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับ  
แนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 
 
2.  สาระส าคัญ 

แป้ง  น้ าตาล  ไขมัน  โปรตีน  เป็นสารอาหารที่มีในข้าวหลามซึ่งสามารถทดสอบได้ 
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายวิธีการทดสอบสารอาหารประเภท แป้ง น้ าตาล ไขมันและโปรตีนใน      
ข้าวหลามได้ (K)  

 2. ทดสอบสารอาหารประเภท แป้ง น้ าตาล ไขมันและโปรตีน ในข้าวหลามด้วย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ (P)          

3.  ความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลองท่ีได้ (A) 
4.  จิตวิทยาศาสตร์ (A) 

 
4.  สาระการเรียนรู้  
  4.1 แป้ง  น้ าตาล  โปรตีน  ไขมัน เป็นสารอาหารท่ีประกอบอยู่ในส่วนผสมของ
อาหาร ท่ีสามารถทดสอบได้  
  4.2 แป้ง ทดสอบได้ด้วยสารละลายไอโอดีน น้ าตาล ทดสอบได้ด้วยสารละลาย  
เบเนดิกต์  โปรตีน ทดสอบด้วยสารละลายคอบเปอร์ซัลเฟต 1 ส่วน และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2 ส่วน ไขมัน ทดสอบโดย ถูกับกระดาษ แล้วสังเกตการโปร่งแสง 
 
5.  สมรรถนะส าคัญ 

5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
  6.2  อยู่อย่างพอเพียง 
  6.3  มุ่งมั่นในการท างาน  

 
7.  ภาระงาน/ชิน้งาน 

7.1  ภาระงาน 
       ท าการทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 

 7.2  ชิ้นงาน   
              รายงานการทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 

 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่ 1 

8.1 ครูให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆ ละ  5 - 6 คน   เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
ท่ีก าหนดไว้ (พอประมาณกับจ านวนนักเรียนและกิจกรรมที่จัด) โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียน
คละกันระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน (นักเรียนจะได้ช่วยเหลือกันระหว่างปฏิบัติ 
งานกลุ่มเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมความเอื้ออาทรต่อกัน และเปน็การสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการสอนของครูให้บรรลุตามจุดประสงค์)                                                    
(นักเรียนนัง่กลุ่มเดิมท่ีได้แบ่งมาแล้วจากการเรียนครั้งแรกกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ออกแบบไว้ต่อเนื่อง) 

แล้วใหน้ักเรียนในกลุ่มร่วมกันก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการ
กลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่ม (เปน็การฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ผู้น าผู้ตามได้ เกิดมิติด้านสังคมและนักเรียนได้แบ่งหน้าที่กันเองตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลเป็นความพอประมาณกับความสามารถ) 

8.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนเกี่ยวกับประเภทของสารอาหารท่ีมี
อยู่ในอาหารท่ีได้เรียนมาแล้ว โดยครูยกตัวอย่างอาหารให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ เช่น 

ครู : นักเรียนรับประทานอาหารข้าวกับไข่เจียว นักเรียนคิดว่าในส่วนประกอบของ
อาหารน่าจะมีสารอาหารประเภทใด 

นักเรียน :  สารอาหารแป้ง ได้มาจากข้าว โปรตีน ได้มาจากไข่ และไขมันได้มาจากน้ ามัน 
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ครู : ในข้าวหลามท่ีนักเรียนร่วมกันผลิตขึ้นจากการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
การงานอาชีพ ในช่ัวโมงท่ีผ่านมามีส่วนผสมอะไรในข้าวหลามบ้าง ในส่วนผสมนั้นน่าจะมี
สารอาหารใดประกอบอยู่บ้าง  

นักเรียน : ตอบได้อย่างอิสระตามความเข้าใจ  
ครู : นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิดให้

สารอาหารตามท่ีนักเรียนกล่าวมามีจริงหรือไม่ และสามารถทดสอบได้หรือไม่อย่างไร 
นักเรียน : ตอบได้อย่างอิสระตามความเข้าใจ  
( การทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมใหม่อย่างเหมาะสมของครู 

ด้วยการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์จากความรู้และประสบการณ์จากตัวอย่างที่คุ้นเคยใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการสอนของครูที่หาสื่อค าพูดที่ง่ายใกล้ตัว
นักเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการกระตุ้นให้คิดเชื่อมโยงเร่ืองใหม่อย่างมีเหตุมีผล) 

8.3  ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนรู้เป้าหมายการเรียน เพื่อให้รู้เหตุผลท่ีต้องเรียน
และให้มีสติ ต้ังใจเรียนรู้เรื่องใหม่ ด้วยค าถาม เช่น 

ครู :  นักเรียนอยากรู้วิธีการทดสอบสารอาหารต่างๆหรือไม่ และ วิธีการทดสอบ
สารอาหารนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร 

นักเรียน : ตอบได้อย่างอิสระตามความสนใจ  
8.4  นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การทดสอบสารอาหารใน

เวลาท่ีก าหนด คือ 15 นาที แล้วร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม  (เป็นเงือ่นไขความรู้ที่ต้อง
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจก่อนปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนแต่ละคนจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยวางแผนการอ่านใบความรู้เพื่อจับประเด็นส าคัญให้ได้ทันเวลาที่ก าหนด)  โดยครูสุ่ม
สอบถามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้   
     ประเด็นท่ี 1  การทดสอบสารอาหารประเภทน้ าตาลใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มีวิธี
ทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร 
     ประเด็นท่ี 2  การทดสอบสารอาหารประเภทแป้งใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มีวิธี
ทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร 
     ประเด็นท่ี 3  การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มีวิธี
ทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร 
              ประเด็นท่ี 4  การทดสอบสารอาหารประเภทไขมันใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร มีวิธี
ทดสอบอย่างไรและสังเกตผลการทดสอบได้อย่างไร 



 

 

  
ตัวอย่างหน่วยฯ 189 

 
  

 8.5 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มจับสลากล าดับท่ีของการใช้เครื่องบดไฟฟ้าเพื่อให้
กลุ่มท่ียังไม่ถึงล าดับท่ีจับสลากได้จะได้วางแผนหรือเตรียมวัสดุอุปกรณ์รอเครื่องบด (ในกรณี
มีเคร่ืองบดไฟฟ้าเพียงเคร่ืองเดียวและเพือ่เป็นขอ้มูลให้นักเรียนสามารถน าไปวาง
แผนการท างานได้ทันในเวลาที่ก าหนด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการสอนของครูและ
ภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน) 

 8.6  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการทดสอบสารอาหารในข้าวหลามใน  
ใบงานท่ี 1 เรื่อง การทดสอบสารอาหาร โดยมีข้อก าหนดในการทดลอง ดังนี้ 

       8.6.1  สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะต้องมีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติกิจกรรม    
การทดลองด้วยความเหมาะสม (เพื่อต้องการให้มีคุณธรรมความรับผิดชอบ ความสามัคคี 
และปฎิบัติกิจกรรมด้วยความเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง เป็นความพอประมาณ) 

       8.6.2  ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมการทดลอง 40  นาที ( เวลาที ่
ก าหนดไว้เหมาะสมกับกิจกรรมเป็นความพอประมาณในการออกแบบกิจกรรมของครู) 

       8.6.3  อุปกรณ์การทดลองท่ีเลือกใช้และปริมาณของอาหารจะต้องมีจ านวน
พอดีกับกิจกรรมการทดลอง ขณะท่ีนักเรียนด าเนินการทดลองถ้าอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ไม่
เพียงพอนักเรียนสามารถน ามาเพิ่มเติมได้  โดยได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มอื่นท่ีน าอุปกรณ์
มาแล้วเหลือพอจะแบ่งปันให้ได้ (ความพอประมาณ, คุณธรรมความเอื้ออาทร) 
       8.6.4  การทดลองนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์การทดลองและการรักษาความสะอาดท้ังอุปกรณ์และสถานท่ี / ส่ิงแวดล้อม           
( มีความรู้ในการทดสอบอาหารอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ด้านความรอบคอบ สติ และ
ความสะอาด โดยค านึงถึง มิติด้านวัตถุ และด้านสิ่งแวดล้อม) 

        8.6.5  การบันทึกผลการทดลองต้องซื่อสัตย์ต่อข้อมูลท่ีได้จากการทดลองและ
การสรุปผลการทดลองจะต้องร่วมกันสรุปให้ตรงประเด็น ชัดเจนเป็นไปตามผลการทดลองท่ี
ได้ให้มากท่ีสุด 

   (ขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ข้อที่ 8.6 เปน็การสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติงาน
ด้วยการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน รอบคอบ มีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อม และเหมาะสม
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลพอประมาณกับศักยภาพ 
เวลา จ านวนสมาชิกและวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการกลุ่ม) 
 ชั่วโมงที่ 2 
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 8.7  นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการทดสอบสารอาหารในข้าวหลามตามท่ี
วางแผนไว้ในเวลาท่ีก าหนด โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือเมื่อนักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้และ
คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  

8.8  นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับผลการทดลองท่ีได้ ช่วยกันตอบ
ค าถามท้ายการทดลอง สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง 

8.9  อาสาสมัครตัวแทนกลุ่มในห้องเรียน น าเสนอรายงานการทดลองหน้าช้ันเรียน 
กลุ่มละ 5 นาที จ านวน 3 กลุ่มเน้นกลุ่มนักเรียนท่ีมีจิตอาสา ครูและเพื่อน ๆในช้ันเรียน
ร่วมกันอภิปราย เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ ( ครูพิจารณาก าหนดเวลาและจ านวนกลุ่ม
ในการน าเสนอพอประมาณกับเวลาและนักเรียนต้องวางแผนที่จะน าเสนอผลงานใหเ้สร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด โดยเลือกสมาชิกในกลุ่มที่มีศักยภาพเหมาะสมในการน าเสนอ ) 

 8.10  นักเรียนและครูร่วมกันสรุป เกี่ยวกับชนิดของสารอาหารและวิธีการทดสอบ
สารอาหารต่างๆ ท่ีมีในข้าวหลาม 

 8.11  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์การน าหลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง การทดสอบสารอาหาร
ในข้าวหลาม นักเรียนบันทึกผลการวิเคราะห์ในใบงานท่ี 2 เร่ือง การวิเคราะห์หลักคิดและ
หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้โดยครู
ใช้ค าถามน าให้นักเรียนใช้กระบวนการปฏิบัติสู่กระบวนการคิดตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
     -  นักเรียนภายในกลุ่มมีการวางแผนการน าอาหารมาทดสอบจนส าเร็จได้อย่างไร 

    -  ท าไมนักเรียนจึงต้องด าเนินการตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ 
     -  การก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม ต้องค านึงถึงความเหมาะสมตาม
ศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มอย่างไร 
     -   การทดสอบสารอาหารต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง 
     -   การทดสอบสารอาหารต้องใช้คุณธรรมอะไรหรือเกิดคุณธรรมกับนักเรียน
อย่างไร 
    -   การทดสอบสารอาหารครั้งนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง แล้วสามารถใช้หลัก 3 
ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปอย่างไร 
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 8.12  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติจากค าถามท่ี
ครูก าหนด  แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเช่ือมโยงค าตอบจากค าถามทีละข้อให้สอดคล้อง
ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
9.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

9. 1  ส่ือการเรียนรู้ 
 -  ใบความรู้ เรื่อง การทดสอบสารอาหาร 
 -  ใบงานท่ี 1  เรื่อง  การทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 
 -  ใบงานท่ี  2 เรื่อง  การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาใช้ใน 

กระบวนการเรียนรู ้
 -  อุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

1, หลอดทดลองขนาดกลางและท่ีจับหลอดทดลอง  
2. หลอดหยด    
3. บีกเกอร์    
4. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมท่ีกั้นลม และตะแกรง   
5. กระดาษขาว   
6. ไม้ขีดไฟ    
7. ช้อนเบอร์ 1  
8.  สารละลายไอโอดีน    
9. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต    
10. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์    
11. สารละลายเบเนดิกต์ 
12. อาหารข้าวหลาม 
13. เครื่องบดไฟฟ้า 
14. น้ าสะอาด   

9.2  แหล่งเรียนรู้ 
      -  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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10.   การวัดและประเมินผล 

รายการท่ีวัดและประเมินผล วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

อธิบายวิธีการทดสอบ
สารอาหารประเภท แป้ง 
น้ าตาล ไขมันและโปรตีน ใน
ข้าวหลามได้ 

-  ตรวจค าตอบ
ท้ายกิจกรรม   
การทดลอง 
- การตรวจรายงาน
การทดลอง 

-  แบบประเมิน
รายงาน        
การทดลองใน   
ใบงาน ท่ี 1 
 

ได้คะแนน
เฉล่ียร้อยละ
70  ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 

ทดสอบสารอาหารประเภท 
แป้ง น้ าตาล ไขมันและโปรตีน 
ในข้าวหลามได้ 

- สังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจรายงาน    
การทดลอง 

- แบบประเมิน
การปฏิบัติ 
การทดลอง 
- รายงาน     
การทดลอง 
 

ได้คะแนน
เฉล่ียร้อยละ  
70 ขึ้นไป ผ่าน
เกณฑ์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 

- อยู่อย่างพอเพียง 

- มุ่งมั่นในการท างาน  

- ความซื่อสัตย์ 

- จิตวิทยาศาสตร์ 

- การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 

ได้คะแนน
เฉล่ียร้อยละ  
70  ขึ้นไป 
ผ่านเกณฑ์ 
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11. บันทึกผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

11.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
 11.1.1 ความรู้ ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
 11.1.2 กระบวนการ .................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
 11.1.3 ค่านิยม  ......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................    
11.2 ปัญหาอุปสรรค  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      11.3 แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ลงช่ือ                                            ผู้สอน 

(.....................................................) 
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ใบความรู้ 

เร่ือง การทดสอบสารอาหาร 
 

อาหาร (Food) หมายถึง ส่ิงท่ีกินได้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ท าให้
ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต ท้ังนี้เพราะในอาหารมีสารอาหารอยู่หลายชนิด  

สารอาหาร (Nutrient) หมายถึง สารเคมีท่ีประกอบอยู่ในอาหารที่เรากิน เช่น 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน  

สารอาหาร แบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ  
            1. สารอาหารท่ีให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน  
            2. สารอาหารท่ีไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ น้ า  

 
การทดสอบอาหาร 

     อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด ซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดจะมีวิธีการ
ทดสอบท่ีแตกต่างกัน ดังนี ้ 
     1. การทดสอบสารอาหารคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ  
          ก. การทดสอบน้ าตาล  
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ทดสอบโดยหยดสารละลายเบเนดิกต์ในอาหารแล้วน าไปต้มในน้ าเดือด ถ้าในอาหาร
มีน้ าตาลอยู่จริง สารละลายเบเนดิกต์จะเปล่ียนสีจากสีฟ้าเป็นสีต่างๆ ตามปริมาณน้ าตาล 
ดังนี ้ 

ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเด่ียวมาก  จะได้ตะกอนสีส้มอฐิ  
ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเด่ียวอยู่บ้าง จะได้ตะกอนสีเขียว  
ถ้ามีน้ าตาลโมเลกุลเด่ียวอยู่น้อย  จะได้ตะกอนสีเหลือง  

          ข. การทดสอบแป้ง  
ทดสอบโดยใช้สารละลายไอโอดีน หยดลงบนอาหารที่น ามาทดสอบ ถ้าอาหารท่ี

น ามาทดสอบมีแป้งเป็นส่วนประกอบอยู่ สารละลายไอโอดีนจะเปล่ียนสีจากสีน าตาลเป็นสี
ม่วงเกือบด า หรือสีม่วงแกมน้ าเงิน 
     2. การทดสอบสารอาหารโปรตีน  

ทดสอบได้หลายวิธี ท่ีนิยมท ากันวิธีหนึ่งคือ การหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต 
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในอาหารท่ีน ามาทดสอบ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ถ้าใน
อาหารมีโปรตีนจริง สารละลายจะเปล่ียนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีม่วงอมชมพู เราเรียก
การทดสอบโปรตีนด้วยวิธีนี้ว่า การทดสอบไบยูเร็ต  
     3. การทดสอบสารอาหารไขมัน  

ไขมัน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ท่ีมีโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน ไขมันจะสลายให้กรดไขมันและกลีเซอรอลในขั้นสุดท้ายซึ่งมีขนาดเล็กพอท่ีจะ
ผ่านออกจากเซลได้   การทดสอบสารอาหารประเภทไขมัน ทดสอบได้ ดังนี้ 
 1. การทดสอบทางกายภาพ เพื่อทดสอบภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมัน
จะเข้าไปแทนท่ีโมเลกุลของอากาศเมื่อน าน้ ามันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของ
แสงน้อยกว่าอากาศ จึงท าให้เกิดภาวะโปร่งแสงขึ้น 
 2. การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี สามารถท าได้โดยน าไขมันไปต้มกับสารละลายด่าง 
เช่น NaOH จะได้สารประกอบชนิดใหม่ ซึ่งมีลักษณะล่ืนเหมือนด่าง แต่มีฟองมากมาย
เมื่อขยี้ (สบู)่ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ท่ีมา :    
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- http://www. images.manatbhorn.multiply.multiplycontent.com/  
            สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 53 

- http:// www.sjt.ac.th/e_learning/science/science๐1.htm  
            สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 53 

-  http:// www.kroobannok.com/  
             สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบงานท่ี 1 
เร่ือง การทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 

จุดประสงค์การทดลอง   ทดสอบ สารอาหารประเภทต่างๆ ในข้าวหลาม 
ค าช้ีแจง  นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินกิจกรรมการทดลอง โดยมีข้อตกลงในการท ากิจกรรม 
ดังนี ้

1.  สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะต้องมีภาระหน้าท่ีในการท ากิจกรรมการทดลอง 
2.  ก าหนดระยะเวลาในการท ากิจกรรมการทดลอง 40  นาที 
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3.  อุปกรณ์การทดลองท่ีเลือกใช้และปริมาณของอาหารจะต้องมีจ านวนพอดีกับ
กิจกรรมการทดลอง ขณะท่ีนักเรียนด าเนินการทดลองถ้าอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ไม่เพียงพอนัก 
เรียนสามารถน ามาเพิ่มเติมได้  โดยได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มอื่นท่ีน าอุปกรณ์มาแล้วเหลือ
พอจะแบ่งปันให้ได้ 

4.  การท าการทดลองนักเรียนทุกกลุ่มจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์การทดลองและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ การรักษาความสะอาดท้ังอุปกรณ์และ
สถานท่ี / ส่ิงแวดล้อม 

5.  การสรุปผลการทดลอง จะต้องร่วมกันสรุปให้ตรงประเด็น ชัดเจนเป็นไปตามผล
การทดลองท่ีได้ให้มากท่ีสุดและนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลของผลการทดลอง 
วิธีการทดสอบสารอาหาร  

1. น าข้าวหลามผสมกับน้ าสะอาดในปริมาณเหมาะสมลงปั่นในเครื่องบดไฟฟ้าให้ 
ละเอียด 

1. น าข้าวหลามท่ีบดละเอียดในข้อ 1 เทใส่ในหลอดทดลองขนาดกลาง หลอดละ  
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร จ านวน 3 หลอด  

2. หยดสารละลายไอโอดีน จ านวน 2  หยด ลงในหลอดท่ี 1   เขย่าสารในหลอด  
สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 

3. หยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต จ านวน 5 หยด และสารละลายโซเดียม   
ไฮดรอกไซด์จ านวน 1๐ หยดลงในหลอดท่ี 2  เขย่าสาร  สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
 5.  หยดสารละลายเบเนดิกดิ์ จ านวน 5 หยด ลงในหลอดท่ี 3 เขย่าสารในหลอดแล้ว
น าไปต้มในน้ าเดือดประมาณ 3 นาที  สังเกตและบันทึกผลการทดลอง 
 6.  น าข้าวหลามท่ียังไม่ได้บดละเอียดมาถูกับกระดาษขาว 4-5 ครั้งแล้วยกกระดาษ
ไปทางท่ีมีแสงผ่าน สังเกตว่าโปร่งแสงหรือไม่ บันทึกผล 

 

 

 

แบบรายงานผลการการทดลอง 
เร่ือง  การทดสอบสารอาหารในข้าวหลาม 
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ชื่อกลุ่ม ................................................................  ชั้น............................ 
ช่ือสมาชิก เลขท่ี ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

.................................................................... 

.........

.........

.........

.........

......... 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

ก าหนดปัญหา
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
ต้ังสมมติฐาน
...............................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ล าดับขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
วัสดุอุปกรณ์ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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ผลการทดลอง 
หลอดท่ี สารละลาย ผลการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้ 

1 ไอโอดีน  
2 คอปเปอร์ซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซด์  
3 เบเนดิกด์ิ  

ถูกับกระดาษ  
 
ค าถามหลังการทดลองเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผล 

1.  อาหารที่น ามาทดสอบ ท าให้สีของสารละลายไอโอดีนเปล่ียนแปลงหรือไม่ ........
และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้ คือ ....................................................................................   

2.  อาหารที่น ามาทดสอบ ท าให้สีของสารละลายเบเนดิกต์ เปล่ียนแปลงหรอืไม่ .....  
และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้หลังการให้ความร้อนหรือ .................................................... 
..................................................................................................................................................
 3.  อาหารที่น ามาทดสอบ ท าให้สีของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต กับสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เปล่ียนแปลง หรือไม่ .......................... และการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได้ 
คือ .......................................................................................................................................... 
 4.  น าอาหารไปถูกับกระดาษขาว แล้วท าให้กระดาษขาวโปร่งแสงหรือไม่............... 
ผลท่ีสังเกตได้วิเคราะห์พบสารอาหารประเภท....................................................................... 
 5.  ในการทดสอบสารอาหารด้วยสารเคมีนั้น สารเคมีท่ีต้องอาศัยพลังงานความร้อน 
จึงจะสังเกตผลได้คือ ................................................................................................................ 
 6.  จากผลการทดลอง สามารถจ าแนกสารอาหารได้จ านวน...........กลุ่ม ดังนี้......... 
................................................................................................................................................ 
สรุปผลการทดลอง 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 2 
เร่ือง การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

ช่ือกลุ่ม..................................................... ช้ัน..................... 

ค าช้ีแจง  นักเรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการวิเคราะห์หลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีน ามาใช้ในกระบวนการเรยีนรู้ โดยใช้ค าถามท่ีก าหนดให้แล้วน าผล
การอภิปรายในกลุ่มมาตอบในช่องว่างท่ีก าหนดให้ในแต่ละข้อ  ดังนี้ 
           
 1. นักเรียนภายในกลุ่มมีการวางแผนการน าอาหารมาทดสอบจนส าเร็จได้อย่างไร 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

2.  ท าไมนักเรียนจึงต้องด าเนินการตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................. 
 3.  การก าหนดหน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุ่ม ต้องค านึงถึงความเหมาะสมตาม
ศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  การทดสอบสารอาหารต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  การทดสอบสารอาหารต้องใช้คุณธรรมอะไรหรือเกิดคุณธรรมกับนักเรียนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. การทดสอบสารอาหารครั้งนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง แล้วสามารถใช้หลัก 3 ห่วง 
2 เงื่อนไขมาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

แบบสังเกตการตอบค าถาม 
เร่ือง การทดสอบสารอาหาร  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2     

ค าช้ีแจง  :  สังเกตการณ์ตอบค าถามของนักเรียนแล้วท าเครื่องหมาย   
    ลงในช่องท่ีนักเรียนปฏิบัติ 
    ลงในช่องท่ีนักเรียนไม่ปฏิบัติให้ตรงกับความเป็นจริง 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรมการแสดงออก 
ผล

กา
รป

ระ
เม

ิน 

1. 
 ป

ฏิบ
ัติต

าม
ข้อ

ตก
ลง

ใน
กา

รต
อบ

ค า
ถา

ม 
(ย

กม
ือต

อบ
ค า

ถา
ม)

 

2. 
 อ

าส
าต

อบ
ค า

ถา
มม

าก
กว่

า  
  4

  ค
รั้ง

 

3. 
 ต

อบ
ค า

ถา
มอ

ย่า
งส

ุภา
พ 

แล
ะก

ระ
ตือ

รือ
ร้น

 

4. 
 ต

อบ
ค า

ถา
มไ

ด้ต
รง

ตา
มป

ระ
เด็

นค
 าถ

าม
 

5. 
 ต

อบ
ค า

ถา
มไ

ด้ถู
กต้

อง
ตา

มท
ฤษ

ฎี 
แล

ะม
ี

แห
ล่ง

อ้า
งอ

ิงท
ี่ชัด

เจ
น 

เช
ื่อถื

อไ
ด้ 

6. 
 อ

ธิบ
าย

ตอ
บค

 าถ
าม

ขอ
งต

นเ
อง

เพิ่
มเ

ติม
ได้

เม
ื่อถู

กถ
าม

 

รวม 
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ข้อสังเกต ......................................................................................................................... .......
      
     (ลงช่ือ)    ผู้ประเมิน 
                ( ..................................... ) 
      ............./.............../............. 

 
 

แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง เร่ือง การทดสอบสารอาหาร   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2     

---------------------------------------------------------------  
ช่ือกลุ่ม.......................................................ช้ัน ...................วันท่ี............................................. 

ค าช้ีแจง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับระดับพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

รายการพฤติกรรม 
คะแนนที่ได้ 

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      
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 2.1 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทดลอง         
 2.2  ท าการทดลองตามข้ันตอนท่ีก าหนด      
 2.3  การบันทึกผลการทดลอง      
 2.4  ท าความสะอาดและเก็บวัสดุ อุปกรณ์      
3.  การน าเสนอ      
 3.1  การแปลความหมายข้อมูล      
 3.2  การน าเสนอผลการทดลอง      
 3.3  การสรุปผลการทดลอง      
 3.4  การอภิปรายและข้อเสนอแนะ      

รวม      
ร้อยละ   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      
     (ลงช่ือ) .........................................ผู้ประเมิน 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง เร่ือง การทดสอบสารอาหาร 
 

รายการประเมิน 
ระดับ

คะแนน 
1.  การวางแผนการทดลอง  
    1.1  การก าหนดปัญหา 
    -  ก าหนดปัญหาได้ชัดเจน ครอบคลุมกับเรื่องท่ีศึกษาดีมาก 
    -  ก าหนดปัญหาได้ไม่ชัดเจน ครอบคลุมกับเรื่องท่ีศึกษาเพียงบางส่วน 
    -  ก าหนดปัญหาได้บ้าง แต่ไม่ครอบคลุมกับเรื่องท่ีศึกษา 

 
4 
3 
2 
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    -  ก าหนดปัญหาไม่ได้ 1 
    1.2  ก าหนดปัญหาและต้ังสมมติฐาน   
    - สมมติฐานตรงกับปัญหาและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลอย่าง
ชัดเจน 
    - สมมติฐานตรงกับปัญหาและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลแต่ไม่
ชัดเจน 
    - ต้ังสมมติฐานตรงกับปัญหาแต่ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 
    - สมมติฐานไม่สอดคล้องกับปัญหา 

 
4 
3 
2 
1 

    1.3  การด าเนินการทดลอง 
    -  ด าเนินการทดลองได้ถูกต้องครบสมบูรณ์ 
    -  ด าเนินการทดลองได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
    -  ด าเนินการทดลองได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
    -  ด าเนินการทดลองไม่เหมาะสม 

 
4 
3 
2 
1 

   1.4  การวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน 
    -  ระบุภาระงานและขั้นตอนการท างานได้ชัดเจน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ 
    -  ระบุภาระงานได้บ้าง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน  การท างานท่ีก าหนดส่วน
ใหญ่เหมาะสมดี แผนการท างานโดยรวมสอดคล้องกับจุดประสงค์ดี 
    -  ระบุภาระงานและขั้นตอนการท างานได้พอสมควร ขั้นตอนการท างาน
บางส่วนไม่เหมาะสมกับจุดประสงค์ 
    -  ไม่สามารถระบุภาระงาน ไม่ครบทุกขั้นตอน แผนการท างานไม่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง เร่ือง การทดสอบสารอาหาร  
(ต่อ) 

รายการประเมิน ระดับ
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คะแนน 
2.  การปฏิบัติการทดลอง  
   2.1  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการทดลอง 
    -  ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ อย่าง
คล่องแคล่ว 
    -  ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือได้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว 
    -  ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือได้บางส่วนแต่ไม่คล่องแคล่ว 
    -  ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือได้ไม่ถูกต้อง 

 
4 
3 
2 
1 

    2.2  ท าการทดลองตามขั้นตอนที่ก าหนด 
    -  ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 
    -  ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้โดยครูเป็นผู้แนะน าในบางส่วน 
    -  ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ หรือด าเนินการข้ามข้ันตอนท่ี
ก าหนด 
    -  ไม่ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 

 
4 
3 
2 
1 

   2.3  การบันทึกผลการทดลอง   
    -  บันทึกผล อย่างถูกต้องมีระเบียบ และเป็นไปตามการทดลอง 
    -  บันทึกผล  ไม่ระบุหน่วย ไม่เป็นระเบียบ และเป็นไปตามการทดลอง 
    -  บันทึกผล ไม่มีการระบุหน่วย และไม่เป็นไปตามการทดลอง 
    -  ไม่มีการบันทึกผล 

 
4 
3 
2 
1 

   2.4  ท าความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์   
    -  ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือทดลองอย่างดี มีการท าความสะอาดและเก็บ
อย่างถูกต้องตามหลักการ 
    -  ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือขณะทดลอง ท าความสะอาด แต่เก็บไม่ถูกต้อง 
    -  ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือบางส่วน แต่ไม่สนใจท าความสะอาดและเก็บให้
เข้าท่ี 
    -  ไม่ดูแลอุปกรณ์/เครื่องมือและไม่สนใจท าความสะอาด ไม่เก็บเข้าท่ี 

 
4 
 
3 
2 
1 
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เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินการปฏิบัติการทดลอง 

เร่ือง การทดสอบสารอาหาร  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับ

คะแนน 
3.  การน าเสนอ  
   3.1  การแปลความหมายข้อมูล 
    -  บรรยายลักษณะข้อมูลตามข้อมูลท่ีมีอย่างถูกต้อง 
    -  บรรยายลักษณะข้อมูลตามข้อมูลท่ีมีถูกต้องพอใช้ 
    -  บรรยายลักษณะข้อมูลตามข้อมูลท่ีมีถูกต้องบางส่วน 
    -  บรรยายลักษณะข้อมูลนอกเหนือจากท่ีมี และไม่ถูกต้อง 

 
4 
3 
2 
1 

   3.2  การน าเสนอผลการทดลอง   
    -  จัดกระท าข้อมูลเข้าใจง่ายน าเสนอผลการทดลองมีล าดับข้ันตอนชัดเจนดี
มาก 
    -  จัดกระท าข้อมูลเข้าใจง่ายน าเสนอผลการทดลองมีล าดับข้ันตอนชัดเจน
พอใช้ 
    -  จัดกระท าข้อมูลเข้าใจพอควร และน าเสนอผลการทดลองไม่มลี าดับขั้นตอน 
    -  จัดกระท าข้อมูลไม่เข้าใจ และน าเสนอผลการทดลองไม่มีล าดับข้ันตอน 

 
4 
3 
2 
1 

   3.3  การสรุปผลการทดลอง   
    -  สรุปผลการทดลองด้วยตนเองได้ชัดเจนดีมาก  ครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์ 
    -  สรุปผลการทดลองได้ชัดเจนดี ค่อนข้างจะครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์ 
    -  สรุปผลการทดลองด้วยตนเองไม่ได้ท้ังหมด ต้องได้รับค าแนะน าเป็นบางส่วน 
    -  สรุปผลการทดลองไม่ได้ 

 
4 
3 
2 
1 

   3.4  การอภิปรายผลและข้อแสนอแนะ   
    -  อภิปรายผลการทดลองถูกต้องและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการทดลอง 
    -  อภิปรายผลการทดลองถูกต้องและสอดคล้องกับจุดประสงค์การทดลองเป็น
ส่วนใหญ่ 
    -  อภิปรายผลการทดลองถูกต้อง แต่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการทดลอง
บางส่วน 

 
4 
3 
2 
1 
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    -  อภิปรายผลการทดลองไม่ถูกต้อง และไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 
 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เร่ือง การทดสอบสารอาหาร  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2    
---------------------------------------------------------------  

ช่ือ-สกุล..........................................................ช้ัน .................เลขท่ี ............................. 
 
ค าช้ีแจง   

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจ าแนก
ระดับ พฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
 5  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลามากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงอย่างมาก 
 3  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว 
    2  หมายถึง  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 
    1  หมายถึง  ผู้เรียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย 
 
สถานะของผู้ประเมิน     ครูผู้สอน     นักเรียน 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 
5 4 3 2 1 

1. ความสนใจใฝ่รู้ 
    1.1 มีความใฝ่ใจและพอใจในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

     

    1.2 มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเรื่องอืน่ๆ      
    1.3 ชอบทดลอง ค้นคว้า      
    1.4 ชอบสนทนาซักถาม ฟัง อ่าน เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มข้ึน       
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สรุป ( x )  
2. ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ 
    2.1 ยอมรับผลการกระท าของตนเองท้ังท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 

     

    2.2 ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนด 
และตรงเวลา 

     

    2.3 ท างานเต็มความสามารถ      
    2.4 ไม่ท้อถอยในการท างานเมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว      
 
 

     

รายการ 
พฤติกรรมการ

แสดงออก 
5 4 3 2 1 

    2.5 มีความอดทนแม้การด าเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยาก 
และใช้เวลา 

     

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

     

    3.2  ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า 
(พอประมาณ) 

     

    3.3  อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (มีเหตุผล)      
    3.4  ยอมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อคิดเห็น
ของผู้อื่น (มีเหตุผล) 

     

     3.5 มีการวางแผนการท างานอย่างรอบคอบ (ภูมิคุ้มกัน)      
     3.6  จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและด าเนินการทดลองด้วย
ความระมัดระวัง (ภูมิคุ้มกัน) 

     

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

แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.   ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

       หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

เนื้อหา 
 
 

วิเคราะห์หลักสูตร 
ก าหนดเนื้อหา 
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด  
บริบทของท้องถิ่น 
เวลาและวัยของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

เรียงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปหายาก 
เป็นเนื้อหาท่ีใกล้ตัว
ผู้เรียน 
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เวลา 

 

ก าหนดเวลา
เหมาะสมกับกิจกรรม 
เนื้อหา และวัยของ
ผู้เรียน 
 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
กระบวนการ
ครบถ้วนตามท่ี
วางแผนไว ้

วางแผนการใช้เวลา
ในแต่ละกิจกรรมให้
รอบคอบเพื่อรองรับ
เหตุการณ์ท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงระหว่าง
จัดกิจกรรม 

วิธีการจัดกิจกรรม 

-  แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้
พอดีกับจ านวน
นักเรียน    
-  ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาท่ีก าหนด 
- เหมาะสมกับเนื้อหา
และการประเมินผล 

-  ต้องการให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
ท่ัวถึงตาม
ความสามารถ 
-  ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

-  ก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ชัดเจน
จากง่ายไปหายาก
และใช้สอนแทนได้ 
-  ครูมีความรอบรู้ใน
เรื่องท่ีสอนจึงท าให้
การเรียนรู้ของผู้เรียน
มีประสิทธิภาพ 

แหล่งเรียนรู้ 
 

ก าหนดแหล่งเรียนรู้
เหมาะสมกับเนื้อหา 
กิจกรรม วัยผู้เรียน 
งบประมาณ เวลา 

ต้องการให้นักเรียน
ใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า  

จัดเตรียมแหล่ง
เรียนรู้ไว้ให้พร้อม
ก่อนการทดลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

          หลักพอเพียง 
ประเด็น 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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สื่อ/อุปกรณ ์ - จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ 
เอกสารต่าง ๆ
เหมาะสมกับกิจกรรม -
- ปริมาณเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน  
-ชนิดของส่ือ ขนาดของ
ส่ือมีความเหมาะสมกับ
ขนาดห้องเรียน วัย 
และเวลาท่ีก าหนด 
 

-ใช้ส่ืออุปกรณ์ได้
ประหยัดคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพต่อ
การเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียม ส่ือ
อุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

- มีล าดับขั้นตอนการ
ใช้ส่ือแต่ละชนิด
อย่างชัดเจน 

- จัดเก็บอุปกรณ์
อย่างเป็นระบบ 

- มีความช านาญใน
การใช้ส่ืออุปกรณ์ 

การประเมินผล 

- มีการออกแบบการวัด
และประเมินผลได้
เพียงพอกับตัวชี้วัดและ
เหมาะสมกับเวลาและ
วัยผู้เรียน 

- มีการออกแบบ
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีต้องการ 
วัด 
- บรรลุตัวชี้วัดท่ี
ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 

- วางแผนการวัดและ
ประเมินผลเป็น
ขั้นตอนชัดเจน 

- แบบประเมินผลมี
การตรวจสอบวัด
และปรับปรุงมี
ความเช่ือมั่น 
เท่ียงตรงในการวัด
ตามตัวชี้วัด 

 
ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

1.   การทดสอบสารอาหาร  
2.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. จิตวิทยาในการสอน 

คุณธรรมของครู 
มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม ตรงต่อเวลา 
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2.  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัด  
    การเรียนรู้ 
    2.1   ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดังนี้ 

หลักพอเพยีง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนก าหนด
หน้าท่ีของสมาชิก
ภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละคน 
2. นักเรียนเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ ในการ
ทดลองได้พอดีกับ
กิจกรรมการทดลอง 
3.  นักเรียนใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ได้พอดีกับเวลา
ท่ีก าหนด 

นักเรียนมีเหตุผล
ในการแบ่งงาน
ท างานตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีได้รับ
มอบหมายจาก
กลุ่ม 
 

1.นักเรียนรู้จักการวาง
แผนการท างานและ
มอบหมายงานให้
สมาชิกภายในกลุ่มได้
เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
2. นักเรียนเรียนรู้ที่จะ
เลือกใช้และจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์การทดลอง
ได้พร้อมถูกต้องและตรง
ตามกิจกรรมการทดลอง
การทดสอบสารอาหาร 
3. ศึกษาใบความรู้ก่อน
การปฏิบัติอย่าง
รอบคอบ 
4. ศึกษาล าดับข้ันตอน
การทดลองจนเข้าใจ
ก่อนการทดลอง 

ความรู้ที่ต้องมี
ก่อนเรียน 

1. สารอาหารท่ีมีอยู่ในอาหาร    
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณธรรม 
1. ความสามัคคีในกลุ่ม   2. ความรับผิดชอบ มีวินัยในการท างานกลุ่ม 
3. มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมหลังการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
4. รักษาความสะอาด 
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5. ความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทดลองท่ีได้ 
 

 
 
 
2.2   ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลัก 
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

ด้าน 
 

องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

1. รู้วิธีการทดสอบ
สารอาหารแป้ง 
น้ าตาล โปรตีน ไขมัน 
2. มีความรู้ในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทดลอง 
3. มีความรู้ในการ
เก็บล้างวัสดุอุปกรณ์
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย 
 

มีความรู้ในการ
วางแผนการ
ท างานในกลุ่ม 
 

มีความรู้ในการ
ใช้และจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่
ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม 

 

ทักษะ 

1. มีทักษะในการใช้
วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและ
ปลอดภัย 
2. เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ได้เหมาะสม
กับการทดลอง 

1. ท างานร่วมกัน
ภายในกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม 
2. มีทักษะในการ
อภิปรายภายใน
กลุ่มเพื่อหา
ข้อสรุปได้ 

ใช้วัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีใน
การทดลองด้วย
ความระมัดระวัง
โดยไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม 
 

 

ค่านิยม 
1. ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจาก

1.มีความ
รับผิดชอบต่อ

ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
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การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
2. รักษาความสะอาด
ของวัสดุอุปกรณ์ 

การท างานของ
กลุ่ม 
2. ความสามัคคี
ในกลุ่ม 

การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
มีมลภาวะ 

 


