แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา
รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
“ไข่ เค็มสมุนไพร” จานวน 4 คาบ
ผ่านการนาเสนอ Book creator
นางไช่ เล่ แซ่ ภ่ ู
โรงเรียนทุ่งหนองแห้ งประชาสรรค์ ตรัง
สาระการเรี ยนรู้ ที่นามาบูรณาการ
คณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและการแก้ปัญหา
ตัวชี้วดั ม1/1 ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะ รวมถึงใช้ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้จากการคานวณ
มาตรฐาน ค 1.6 ทักษะและกระบวนการคณิ ตศาสตร์
ตัวชี้วดั ค 6.1 ม.1/1-6 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอการเชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์ อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ค 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสื บเสาะหาความรู ้ การ
แก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิ บายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และสิ่ งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั ม1/4 ทดลองและอธิ บายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่ และออสโมซิ ล
การงานอาชีพ
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล การ
เรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอยางมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณธรรม
ตัวชี้วดั ม1/2 อภิปราย ลักษณะสาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาต่ างประเทศ
มาตรฐาน อ 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและความ
คิดเห็นอย่างประสิ ทธิ ภาพ
ตัวชี้วดั ม1/2 ใช้คาขอร้องคาแนะนา และการชี้แจงตามสถานการณ์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนสามารถประมาณปริ มาณไข่ เกลือ สมุนไพร และน้ า ได้
2. นักเรี ยนสามารถประมาณราคาต้นทุน และกาไรจากการจาหน่ายไข่เค็มสมุนไพรได้
3. นักเรี ยนสามารถอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยออสโมซิลได้

4. นักเรี ยนสามารถสื บค้นข้อมูลและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทาไข่เค็มสมุนไพรได้
5. นักเรี ยนสามารถรวบรวมคาศัพท์เกี่ยวกับการทาไข่เค็มสมุนไพรได้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. การประมาณค่า
2. สารผ่านเซลล์โดยออสโมซิ ล
3. การสื บค้นข้อมูลและนาเสนอข้อมูล
4. คาศัพท์เกี่ยวกับการทาไข่เค็มสมุนไพร
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
1. ครู สร้างสถานการณ์วา่ ถ้ามีไข่เป็ ดจานวนมาก ทานไม่หมด ขายก็ไม่หมด ควรทาอย่างไร
2. นักเรี ยนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และหาวิธีการถนอมไข่เป็ ด
ขั้นสารวจและค้นหา
1. แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มๆละ 6 คน แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม
- สื บค้นข้อมูลวิธีการทาไข่เค็มสมุนไพร
- เตรี ยมอุปกรณ์การทาไข่เค็ม
- เตรี ยมข้อมูลในการนาเสนอ ด้วย Book creator
ขั้นอธิ บายและสะท้อนความคิด
1. นักเรี ยนทากิจกรรมสะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากสื บค้นข้อมูล
และประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด
2. การหาต้นทุนการผลิตไข่เค็ม และการจาหน่ายในราคาที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีกาไร
3. นาเสนอผลการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนในหนังสื อมัตติทชั ผ่านแอปพลิเคชันBook creator
ขั้นสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์
1. เรี ยบเรี ยงขั้นตอน วิธีทาไข่เค็มสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร ประมาณต้นทุนและกาไรจาก
การจาหน่ายไข่เค็ม นหนังสื อมัตติทชั ผ่านแอปพลิเคชันBook creator
2. แต่ละกลุ่มนาเสนอ ครู และนักเรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
3. สมาชิกกลุ่มช่วยประเมินการทางานกลุ่มด้วยแบบประเมินงานกลุ่ม
สื่ อและแหล่ งเรี ยนรู้
1. iPad ใช้สืบค้นข้อมูล การทาหนังสื อมัตติทชั ผ่านแอปพลิเคชันBook creator
2. ไข่เป็ ด
3. เกลือ
4. น้ า

5. สมุนไพร
6. ขวดโหล
7. สมุนไพรต่างๆ เช๋ น ใบเตย ขมิน้ ตะไคร้ ดอกอัญชัน มะกรู ด
8. ใบกิจกรรมสะท้อนความคิด
การประเมิลผลการเรียนรู้
สิ่ งที่ตอ้ งการวัด
เครื่ องมิอที่ใช้
วิธีการวัด
นักเรี ยนสามารถ
-ใบกิจกรรมสะท้อน
-ตรวจใบกิจกรรม
1.ประมาณปริ มาณไข่ ความคิด
สะท้อนความคิด
เกลือ สมุนไพร และน้ า
ได้
-ประเมินการทางาน
-ตรวจประเมินการ
2.ประมาณราคาต้นทุน กลุ่มในแบบประเมิน
ทางานกลุ่ม
และกาไรจากการ
การทางาน
จาหน่ายไข่เค็ม
สมุนไพรได้
3.อธิบายกระบวนการ
สารผ่านเซลล์โดย
ออสโมซิลได้
3.สื บค้นข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การทาไข่เค็มสมุนไพร
ได้
4.รวบรวมคาศัพท์
เกี่ยวกับการทาไข่เค็ม
สมุนไพรได้

เกณฑ์การประเมิน
-นักเรี ยนตอบใบ
สะท้อนความคิดตรง
ประเด็น 60 %
-มีคะแนนระดับ 2
ขึ้นไป

ใบกิจกรรมสะท้ อนความคิด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ที่ทาในขั้นสารวจ “ไข่เค็มสมุนไพร”
ตามหัวข้อข้างล่าง และตอบคาถามที่กาหนดให้

1. หลังจากที่ได้นาเสนอการทาไข่เค็มสมุนไพร นักเรี ยนคิดว่าควรปรับปรุ งหรื อไม่ เพราะเหตุใด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. สมุนไพรที่นกั เรี ยนนามาใช้ ทาให้รสชาติของไข่เค็มเปลี่ยนไปจากไข่เค็มปกติหรื อไม่
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. ถ้านักเรี ยนจะทาไข่เค็มสมุนไพร ออกจาหน่าย นักเรี ยนคิดว่าจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่
เพราะเหตุใด
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. นักเรี ยนคิดว่าไข่เค็มสมุนไพร มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. ผลการทาไข่เค็มสมุนไพรของกลุ่มของนักเรี ยนเป็ นอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

แบบประเมินการทางานกลุ่ม
รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่......................
1. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
2. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
3. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
4. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
5. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
6. ชื่อ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2 เลขที่...............
คาชี้แจง: ให้นกั เรี ยนในกลุ่มช่วยกันประเมินการทางานกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มตามเกณฑ์ต่อไปนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ดีมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ต้องปรับปรุ ง
ระดับคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
รายการ
ประเมินโดยนักเรี ยน
ประเมินโดยครู
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1.การมีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิดเห็น
2.การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.ความตั้งใจและ
กระตือรื อร้น
4.ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
5.การร่ มมือกับเพื่อนใน
การทางาน
รวมคะแนน

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…

