
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
รายวชิาคณติศาสตร์ (ค21101)                                                                              ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
“ไข่เค็มสมุนไพร” จ านวน 4 คาบ                                                        ผ่านการน าเสนอ  Book creator 
นางไช่เล่  แซ่ภู่                                                                       โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  ตรัง 

สาระการเรียนรู้ที่น ามาบูรณาการ 
คณติศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 1.3 ใชก้ารประมาณค่าในการค านวณและการแกปั้ญหา 
ตวัช้ีวดั ม1/1  ใชก้ารประมาณค่าในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะ รวมถึงใชใ้นการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีไดจ้ากการค านวณ 
มาตรฐาน ค 1.6 ทกัษะและกระบวนการคณิตศาสตร์ 
ตวัช้ีวดั  ค 6.1 ม.1/1-6 มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการน าเสนอการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
วทิยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา รู้วา่ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ตวัช้ีวดั ม1/4 ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผา่นเซลลโ์ดยการแพร่และออสโมซิล 
การงานอาชีพ  
มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจเห็นคุณค่าและใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ขอ้มูล การ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
ตวัช้ีวดั ม1/2 อภิปราย ลกัษณะส าคญัและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน อ 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดั ม1/2 ใชค้  าขอร้องค าแนะน า และการช้ีแจงตามสถานการณ์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  นกัเรียนสามารถประมาณปริมาณไข่ เกลือ สมุนไพร และน ้า ได ้
2. นกัเรียนสามารถประมาณราคาตน้ทุน และก าไรจากการจ าหน่ายไข่เคม็สมุนไพรได ้

3. นกัเรียนสามารถอธิบายกระบวนการสารผา่นเซลลโ์ดยออสโมซิลได ้



4. นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการท าไข่เคม็สมุนไพรได ้
5. นกัเรียนสามารถรวบรวมค าศพัทเ์ก่ียวกบัการท าไข่เคม็สมุนไพรได ้

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ 
1.  การประมาณค่า 
2. สารผา่นเซลลโ์ดยออสโมซิล 
3. การสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
4. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการท าไข่เคม็สมุนไพร 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

1.  ครูสร้างสถานการณ์วา่ถา้มีไข่เป็ดจ านวนมาก ทานไม่หมด ขายก็ไม่หมด ควรท าอยา่งไร 
2. นกัเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความคิด และหาวธีิการถนอมไข่เป็ด 

ขั้นส ารวจและคน้หา 
1.  แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ 6  คน  แบ่งหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 

- สืบคน้ขอ้มูลวธีิการท าไข่เคม็สมุนไพร 
- เตรียมอุปกรณ์การท าไข่เคม็ 
- เตรียมขอ้มูลในการน าเสนอ ดว้ย Book creator 

ขั้นอธิบายและสะทอ้นความคิด 
1.  นกัเรียนท ากิจกรรมสะทอ้นความคิดอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากสืบคน้ขอ้มูล 

และประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด 
2. การหาตน้ทุนการผลิตไข่เคม็  และการจ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมพร้อมทั้งมีก าไร 
3. น าเสนอผลการจดักิจกรรมทุกขั้นตอนในหนงัสือมตัติทชั ผา่นแอปพลิเคชนัBook creator 

ขั้นสร้างสรรคอ์ยา่งสร้างสรรค ์
1. เรียบเรียงขั้นตอน วธีิท าไข่เค็มสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร ประมาณตน้ทุนและก าไรจาก

การจ าหน่ายไข่เคม็  นหนงัสือมตัติทชั ผา่นแอปพลิเคชนัBook creator 
2. แต่ละกลุ่มน าเสนอ  ครูและนกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์
3. สมาชิกกลุ่มช่วยประเมินการท างานกลุ่มดว้ยแบบประเมินงานกลุ่ม 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. iPad   ใชสื้บคน้ขอ้มูล การท าหนงัสือมตัติทชั ผา่นแอปพลิเคชนัBook creator 
2. ไข่เป็ด 
3. เกลือ 
4. น ้า 



5. สมุนไพร 
6. ขวดโหล 
7. สมุนไพรต่างๆ เช๋น  ใบเตย ขมิ้น ตะไคร้ ดอกอญัชนั มะกรูด 
8. ใบกิจกรรมสะทอ้นความคิด 

การประเมิลผลการเรียนรู้ 
ส่ิงท่ีตอ้งการวดั เคร่ืองมิอท่ีใช ้ วธีิการวดั เกณฑก์ารประเมิน 

นกัเรียนสามารถ 
1.ประมาณปริมาณไข่ 
เกลือ สมุนไพร และน ้า 
ได ้
2.ประมาณราคาตน้ทุน 
และก าไรจากการ
จ าหน่ายไข่เคม็
สมุนไพรได ้
3.อธิบายกระบวนการ
สารผา่นเซลลโ์ดย

ออสโมซิลได ้
3.สืบคน้ขอ้มูลและ
น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
การท าไข่เคม็สมุนไพร
ได ้
4.รวบรวมค าศพัท์
เก่ียวกบัการท าไข่เคม็
สมุนไพรได ้
 

-ใบกิจกรรมสะทอ้น
ความคิด 
 
-ประเมินการท างาน
กลุ่มในแบบประเมิน
การท างาน 
 

-ตรวจใบกิจกรรม
สะทอ้นความคิด 
 
-ตรวจประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
 

-นกัเรียนตอบใบ
สะทอ้นความคิดตรง
ประเด็น 60 % 
-มีคะแนนระดบั 2  
ข้ึนไป 

 
 

 
 

 

 



ใบกจิกรรมสะท้อนความคดิ 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสะทอ้นความคิดอยา่งสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ ท่ีท าในขั้นส ารวจ “ไข่เคม็สมุนไพร” 
ตามหวัขอ้ขา้งล่าง และตอบค าถามท่ีก าหนดให ้ 
 

 
 
 
 



1. หลงัจากท่ีไดน้ าเสนอการท าไข่เคม็สมุนไพร นกัเรียนคิดวา่ควรปรับปรุงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

2. สมุนไพรท่ีนกัเรียนน ามาใช ้ท าใหร้สชาติของไข่เคม็เปล่ียนไปจากไข่เคม็ปกติหรือไม่ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

3. ถา้นกัเรียนจะท าไข่เคม็สมุนไพร  ออกจ าหน่าย นกัเรียนคิดวา่จะประสบความส าเร็จหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

4. นกัเรียนคิดวา่ไข่เคม็สมุนไพร มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

5. ผลการท าไข่เคม็สมุนไพรของกลุ่มของนกัเรียนเป็นอยา่งไร 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิการท างานกลุ่ม 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่มท่ี...................... 

1.  ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 
2. ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 
3. ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 
4. ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 
5. ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 
6. ช่ือ.................................................นามสกุล...........................................ชั้น ม.1/2  เลขท่ี............... 

ค าช้ีแจง: ใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัประเมินการท างานกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มตามเกณฑต่์อไปน้ี  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
              ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  ดีมาก                         ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ดี    
              ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ปานกลาง                  ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
 ระดบัคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 

รายการ ประเมินโดยนกัเรียน ประเมินโดยครู 
 คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
1.การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

            

2.การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

            

3.ความตั้งใจและ
กระตือรือร้น 

            

4.ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

            

5.การร่มมือกบัเพ่ือนใน
การท างาน 

            

รวมคะแนน             

           ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….… 
                


