
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารต้นแบบหลักสตูรการเรียนการสอน 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์   
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 



ค าน า 
 

เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร
แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ เล่มนี้เป็นต้นแบบหลักสูตรในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นแกนหลักร่วมกับแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ในโครงการ  ตามที่ได้ประชุมผู้ทรง
คุณวุติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือคัดเลือกแอพพริเคชั่นส าหรับโครงการฯ วันที่ 
๑๙–๒๐ พศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยที่
ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาแอพพริเคชั่นส าหรับโครงการฯ เพ่ือให้ได้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ทั้งนี้เ พ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สารบัญ 
 
 หน้า 
วิสัยทัศน์ ๑ 
หลักการ ๑ 
จุดหมาย ๑ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ๓ 
ตัวชี้วัด ๓ 
สาระการเรียนรู้ ๔ 
ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕ 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒ 
ระดับการศึกษา ๑๒ 
การจัดเวลาเรียน ๑๓ 
โครงสร้างเวลาเรียน ๑๔ 
การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ๑๕ 
การจัดการเรียนรู้ ๑๕ 
สื่อการเรียนรู้ ๑๗ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๗ 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๙ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา ๒๑ 
การเทียบโอนผลการเรียน ๒๒ 
การบริหารจัดการหลักสูตร ๒๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    คุณลักษณะของผู้เรียน 
    คุณภาพผู้เรียน 
    โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
    ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
    รายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.๑ 

๒๔ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๘ 
๓๒ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    คุณลักษณะของผู้เรียน 
    คุณภาพผู้เรียน 
    โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
    ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
    รายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.๑ 
 
 

๓๔ 
๓๕ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๙ 
๔๖ 



 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 หน้า 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
    คุณลักษณะของผู้เรียน 
    คุณภาพผู้เรียน 
    โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
    ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
    รายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.๑ 

๔๙ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๔ 
๕๙ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามต้นแบบหลักสูตร ๖๑ 
สรุปรายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน ๖๒ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๙ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๑๐ 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๑๘ 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑๒๗ 

เอกสารอ้างอิง ๑๓๓ 



๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
หลักการ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

๕. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 
จุดหมาย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขมี
ศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต 

๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมี

จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 



๒ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทีม่ีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 



๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
การทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น า ไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน 

๑. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที ่๑ – มัธยมศึกษาปีที ่๓) 

๒. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที ่๔- ๖)  

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพ่ือความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
 
ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
 

ป.๑/๒   ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ข้อที่ ๒ 
๑.๑  สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๑ 
ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 



๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 
 
ม.  ๔-๖/๓ ตัวชีว้ัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓ 
๒.๓   สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๒ 
ต   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะ 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์ : การน าความรู ้
ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต 
และศึกษาต่อ การมีเหตุมผีล 
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
และสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู ้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิด 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห ์
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะและ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อ การ
สื่อสาร ความช่ืนชมการเห็นคุณคา่
ภูมิปัญญา ไทย และภมูิใจในภาษา
ประจ าชาต ิ

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม :การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ
สุข การเป็นพลเมืองดี ศรัทธาใน
หลักธรรมของศาสนาการเห็น
คุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และ
ภูมิใจใน 
ความเป็นไทย 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้และการประกอบอาชีพ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
การท างาน การจัดการการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และการใช้เทคโนโลย ี

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน 
การคิดรเิริม่ จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ 
สุนทรียภาพและการเห็น 
คุณค่าทางศิลปะ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
อย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดีศรัทธาใน
หลักธรรมของศาสนาการเห็นคณุค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรกัชาติ 
และภมูิใจในความเป็นไทย 



๕ 
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ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

วิสัยทัศน ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ

สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ื อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมี

ทักษะชีวิต 
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลังกาย 
๔. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่

มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต     
๓. มีวินัย    
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง   
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย    ๘. มีจิต
สาธารณะ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้    กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
๑. ภาษาไทย  ๒. คณิตศาสตร์  ๓. วิทยาศาสตร ์         1. กิจกรรมแนะแนว 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา  ๖. ศิลปะ      ๒. กิจกรรมนักเรียน 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘. ภาษาต่างประเทศ        ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
                 สาธารณประโยชน์ 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ านวน ๖๗ มาตรฐาน ดังนี้ 
 
ภาษาไทย 

สาระท่ี ๑ การอ่าน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒ การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๓ การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกใน

โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ

น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
คณิตศาสตร ์

สาระท่ี ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ

ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค ๑.๔  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
สาระท่ี ๒ การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
สาระท่ี ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
มาตรฐาน ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้

แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 
 



๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระท่ี ๔ พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) 

อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
สาระท่ี ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
มาตรฐาน ค ๕.๓  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
สาระท่ี ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

สาระท่ี ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว ๑.๒  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๒ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว ๒.๑  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๒.๒  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 



๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระท่ี ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
มาตรฐาน ว ๔.๒  เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี ๖ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระท่ี ๗ ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว ๗.๒  เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา รู้

ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๑  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

มาตรฐาน ส ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

 
 



๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ต่อกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระท่ี ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
สาระท่ี ๒ ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
สาระท่ี ๓ การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ ๓.๒  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มี

วินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา 



๑๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระท่ี ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ ๔.๑  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ

สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 
สาระท่ี ๕ ความปลอดภัยในชีวิต 
มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด 

และความรุนแรง 
 
ศิลปะ 

สาระท่ี ๑ ทัศนศิลป์ 
มาตรฐาน ศ ๑.๑  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มาตรฐาน ศ ๑.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

สาระท่ี ๒ ดนตร ี
มาตรฐาน ศ ๒.๑  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี 

ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๒.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
สาระท่ี ๓ นาฏศิลป ์
มาตรฐาน ศ ๓.๑  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า

นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์

ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระท่ี ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ 

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์
ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 



๑๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง ๓.๑  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ 

การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 

สาระท่ี ๔ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๔.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ า เป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ภาษาต่างประเทศ 

สาระท่ี ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 
สาระท่ี ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

๒. กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการ

ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกันเอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้น
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมมีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
๑. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐานการ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์
และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มี
ทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด 
ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 



๑๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาท
ของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

 
การจัดเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

๑. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง 

๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่า
น้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาค
เรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

 
การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การจบหลักสูตร 



๑๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบ
หลักสูตร เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาส าหรับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีละ ๑๒๐ 
ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔-๖ จ านวน ๓๖๐ ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) รวม ๖ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) รวม ๓ ปี จ านวน ๔๕ ชั่วโมง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวม ๓ ปี จ านวน ๖๐ ชั่วโมง 

 
การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  กับสภาพและบริบทของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
การจัดการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ค วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลง



๑๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัยกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนาเพราะ
จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี

บทบาท ดังนี้ 
๔.๑ บทบาทของผู้สอน 

๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

๒) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ 
ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๓) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

๔) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
๕) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภมูิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
๔.๒ บทบาทของผู้เรียน 

๑) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งค าถาม 

คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
๒) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ 
๓) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
๔) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 



๑๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเข้าถึง

ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น 
การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควร
ด าเนินการดังนี้ 

๑. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้ผู้สอน
รวมทั้งจัดหาสิ่งทีม่ีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

๓. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ

เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 
ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง

หลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของ
ชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  
สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย 
เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้ม
สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 

การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใดรวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนใน
สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท า แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

๓. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมิน
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ  ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  ปิด โอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 



๑๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็น
หลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 

ระดับประถมศึกษา 
(๑)  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
(๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
(๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษา 
(๑)  ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
(๒)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
(๓)  ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔)  ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่อง
เพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็น
ปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา  
ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน

หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค า
ส าคัญสะท้อนมาตรฐานการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้
ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 



๒๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน
และไม่ผ่าน 

ระดับมัธยมศึกษา  
ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 

๘ ระดับ 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้

ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน
และไม่ผ่าน 

๑.๓ การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าใน

การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๓ 

ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๑ เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

(๒)  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

(๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒.๒ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต 
(๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 



๒๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

(๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๒.๓ เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็น

รายวิชาพ้ืนฐาน ๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

พ้ืนฐาน ๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า ๓๘ หน่วยกิต 
(๓)  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
(๔)  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๕)  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัยให้
คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้
ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) จบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือเมื่อลาออกจาก
สถานศึกษาในทุกกรณ ี

๑.๒ ประกาศนียบัตร เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 

 



๒๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และ เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
การเทียบโอนผลการเรียน 

สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษาการ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อการศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรกที่
สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได ้ดังนี้ 
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถ

ของผู้เรียน 
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาค

ความรู้และภาคปฏิบัติ 
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริงการเทียบโอนผลการเรียนให้ เป็นไป

ตามประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา 
มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในระดับชาติ 

ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ๆ เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  โดยมี
ภารกิจส าคัญ คือ ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน 



๒๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดท า
ระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในระดับ
ท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด

อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้
คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมนอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆคณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตาม

ศักยภาพ โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 
 จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริง

สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนและการ
ใช้จ านวนในชีวิตจริง 

 การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วยวัดระบบ
ต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการน าความรู้
เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติสองมิติและสามมิติการนึกภาพ
แบบจ าลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation) 

 พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้
เหตุผล นิพจน์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนด
วิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของ
ข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับ
สถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ 
และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบ จ านวน

คู่และจ านวนคี่ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย การหา 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยวิธีหารสั้นจ านวนเต็ม จ านวนเต็ม
ลบ การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม ความหมายของประโยค สมบัติของจ านวนเต็มบวก ค่าสัมบูรณ์และจ านวน
ตรงข้าม การบวกจ านวนเต็ม การลบจ านวนเต็ม การคูณจ านวนเต็ม  การหารจ านวนเต็ม การบวก การลบ 
การคูณ การหารจ านวนเต็ม การหาค่าของเลขยกก าลัง การเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปเลขยกก าลัง การคูณของ 



๒๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เลขยกก าลังเลขยกก าลังที่มีฐานในรูปการคูณ เลขยกก าลังที่มีฐานเป็นเลขยกก าลัง การหารเลขยกก าลัง การใช้
เลขยกก าลังแสดงจ าวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม การบอกขนาด
ความยาวของเส้นตรงและการสร้างส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมและการแบ่งครึ่งมุม มุมตรง และมุมฉาก การ
สร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
วินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 สามารถใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 มีความรู้ความเข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 สามารถอธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
 สามารถใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical 

model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
 สามารถใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
 มีความรู้ความมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๒๑๑๐๑                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง                           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ สมบัติของจ านวนนับ 
- ตัวหารร่วมมากและการน าไปใช้ 
- ตัวคูณร่วมน้อยและการน าไปใช้ 

ค ๑.๔ ม.๑/๑ 
ค ๖.๑ ม.๑/๑  
ค ๖.๑ ม.๑/๒  
ค ๖.๑ ม.๑/๓  
ค ๖.๑ ม.๑/๔ 
ค ๖.๑ ม.๑/๕ 
ค ๖.๑ ม.๑/๖ 

๖ ๑๐ 

๒ ระบบจ านวนเต็ม 
- จ านวนนับ 
- การบวกจ านวนเต็ม 
- การลบจ านวนเต็ม 
- การคูณจ านวนเต็ม 
- การหารจ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 

ค ๑.๑ ม.๑/๑ 
ค ๑.๒ ม.๑/๑ 
ค ๖.๑ ม.๑/๑  
ค ๖.๑ ม.๑/๒  
ค ๖.๑ ม.๑/๓  
ค ๖.๑ ม.๑/๔ 
ค ๖.๑ ม.๑/๕ 
ค ๖.๑ ม.๑/๖ 

๒๖ ๒๐ 

๓ เลขยกก าลัง 
- ความหมายของเลขยกก าลัง 
- การด าเนินการของเลขยกก าลัง 
- การน าไปใช้ 
 

ค ๑.๑ ม.๑/๒ 
ค ๑.๒ ม.๑/๓ 
ค ๑.๒ ม.๑/๔ 
ค ๖.๑ ม.๑/๑  
ค ๖.๑ ม.๑/๒  
ค ๖.๑ ม.๑/๓  
ค ๖.๑ ม.๑/๔ 
ค ๖.๑ ม.๑/๕ 
ค ๖.๑ ม.๑/๖ 

๑๓ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง 

รังสีและมุม 
- การสร้างพื้นฐาน 
- การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 
 

ค ๓.๑ ม.๑/๑ 
ค ๓.๑ ม.๑/๒ 
ค ๓.๑ ม.๑/๓ 
ค ๖.๑ ม.๑/๑  
ค ๖.๑ ม.๑/๒  
ค ๖.๑ ม.๑/๓  
ค ๖.๑ ม.๑/๔ 
ค ๖.๑ ม.๑/๕ 
ค ๖.๑ ม.๑/๖ 

๑๕ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.๑ 
 
สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
๑. ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจ านวนเต็มบวกจ านวนเต็มลบศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๒. เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มและเขียนแสดงจ านวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ (scientific notation) 

 
Pizza fractions 

มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

๑. บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มและน าไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบอธิบายผลที่
เกิดข้ึนจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบการคูณกับการ
หาร 

 
MathTappers: Multiples 

๒. บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม และน าไปใช้แก้ปัญหาตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ 
การคูณกบัการหารของเศษส่วน และทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๓. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็มเศษส่วนและทศนิยม 

 
Pizza fractions 

๔. คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

 
Pizza fractions 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
๑. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ

ค าตอบที่ได้จากการค านวณ 

 
Pizza fractions 

มาตรฐาน ค ๑.๔  เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
๑. น าความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 
Pizza fractions 

 
สาระที่ ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
๑. สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

 
Geometry Pad 

๒. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการสร้างโดยไม่เน้นการ
พิสูจน์ 

 
Geometry Pad 

๓. สืบเสาะสังเกต และคาดการณ์เก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 
Geometry Pad 

๔. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่ก าหนดให้ 

 
Geometry Pad 

๕. ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ก าหนดให้ 

 
Geometry Pad 

๖. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้าด้านข้างและด้านบนให้ 

 
Geometry Pad 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๔ พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
๑ . วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่ก าหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) 
อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 

๑. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๒. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๔. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่ก าหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

๕. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่ก าหนดให้ 

 
isosceles: geometry sketchpad 

 
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
๑. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค ๖.๑  มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๒. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

 
WolframAlpha 

๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
GCSE Maths: Geometry Revision Lite 

 
SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability 

 

 

 



๓๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.๑ 
 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App คณิตศาสตร์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๑ GCSE Maths: Geometry Revision Lite   ค ๖.๑  ม.๑/๑ 
ค ๖.๑  ม.๑/๒ 
ค ๖.๑  ม.๑/๓ 
ค ๖.๑  ม.๑/๔ 
ค ๖.๑  ม.๑/๕ 
ค ๖.๑  ม.๑/๖ 

๒ Geometry Pad   ค ๓.๑  ม.๑/๑ 
ค ๓.๑  ม.๑/๒ 
ค ๓.๑  ม.๑/๓ 
ค ๓.๑  ม.๑/๔ 
ค ๓.๑  ม.๑/๕ 
ค ๓.๑  ม.๑/๖ 

๓ isosceles: geometry sketchpad   ค ๔.๑  ม.๑/๑ 
ค ๔.๒  ม.๑/๑ 
ค ๔.๒  ม.๑/๒ 
ค ๔.๒  ม.๑/๓ 
ค ๔.๒  ม.๑/๔ 
ค ๔.๒  ม.๑/๕ 

๔ MathTappers: Multiples   ค ๑.๒  ม.๑/๑ 
๕ Pizza fractions   ค ๑.๑  ม.๑/๑ 

ค ๑.๑  ม.๑/๒ 
ค ๑.๒  ม.๑/๒ 
ค ๑.๒  ม.๑/๓ 
ค ๑.๒  ม.๑/๔ 
ค ๑.๓  ม.๑/๑ 
ค ๑.๔  ม.๑/๑ 

๖ SAT Math: Data Analysis, Statistics 
and Probability Lite 

  ค ๕.๒  ม.๑/๑ 
ค ๖.๑  ม.๑/๑ 
ค ๖.๑  ม.๑/๒ 
ค ๖.๑  ม.๑/๓ 
ค ๖.๑  ม.๑/๔ 
ค ๖.๑  ม.๑/๕ 
ค ๖.๑  ม.๑/๖ 

๗ WolframAlpha   ค ๖.๑  ม.๑/๕ 
 



๓๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การใช้งานแอพพลิเคชั่นใช้ในโครงการน าร่อง 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงการน าร่องโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สามารถใช้ได้หลายแบบได้แก่ 
1. แบบเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบอิสระ  
2. แบบที่ใช้งานส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม  
3. แบบที่ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผล  
โดยแอพพลิเคชั่นแบ่งออกเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนจ าแนกเป็นสองกลุ่ม ดัง

ตารางสรุปรายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เก่ียวข้องกับสื่อการเรียนการสอน   เพ่ือให้ครูสามารถ
น าไปประยุกต์และบูรณาการกับห้องเรียน iPad Classroom 

1. แอพพลิเคชั่น Utility  
2. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ 
ที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้

กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้ 

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่
ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร 

 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์การออกแรง
กระท าต่อวัตถ ุการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 พลังงาน พลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง 
เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ 
การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 



๓๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เซลล์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์ การสร้าง

อาหารของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ การจ าแนกสาร สารเนื้อเดียว 
สารเนื้อผสม สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย กรด-เบส การแยกสาร ปริมาณทางกายภาพและทดลอง
การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การ
สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม  

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ

ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มีความรู้ความเข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 

 มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
ได ้เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา ว ๒๑๑๐๑                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง                           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 

ว ๑.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔  
ว ๘.๑ ม.๑/๘  
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๔ ๔ 

๒ ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ 

ว ๑.๑ ม.๑/๒  
ว ๑.๑ ม.๑/๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๔ ๔ 

๓ การแพร่ การออสโมซีส การล าเลียง
น้ า และล าเลียงอาหารของพืช 

ว ๑.๑ ม.๑/๔ 
ว ๑.๑ ม.๑/๘ 
ว ๑.๑ ม.๑/๙ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๒ 
ว ๘.๑ ม.๑/๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๕ 
ว ๘.๑ ม.๑/๖ 
ว ๘.๑ ม.๑/๗ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๖ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ การสังเคราะห์แสงของพืช ว ๑.๑ ม.๑/๕ 
ว ๑.๑ ม.๑/๖ 
ว ๑.๑ ม.๑/๗ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๒ 
ว ๘.๑ ม.๑/๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๕ 
ว ๘.๑ ม.๑/๖ 
ว ๘.๑ ม.๑/๗ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๖ ๖ 

๕ โครงสร้างของดอก  ว ๑.๑ ม.๑/๑๐ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๒ 
ว ๘.๑ ม.๑/๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๕ 
ว ๘.๑ ม.๑/๖ 
ว ๘.๑ ม.๑/๗ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๘ ๖ 

๖ การสืบพันธุ์ของพืช ว ๑.๑ ม.๑/๑๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๘ ๖ 

๗ การตอบสนองของพืช  ว ๑.๑ ม.๑/๑๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๘ ๖ 

 

 



๓๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๘ สมบัติของสาร  ว ๓.๑ ม.๑/๑ 
ว ๓.๑ ม.๑/๒ 
ว ๓.๑ ม.๑/๑ 
ว ๓.๑ ม.๑/๒ 
ว ๓.๑ ม.๑/๓ 
ว ๓.๑ ม.๑/๔ 
ว ๓.๑ ม.๑/๕ 
ว ๓.๑ ม.๑/๖ 
ว ๓.๑ ม.๑/๗ 
ว ๓.๑ ม.๑/๘ 
ว ๓.๑ ม.๑/๙ 

๘ ๖ 

๙ สมบัติความเป็นกรด-เบส  ของสาร ว ๓.๑ ม.๑/๓ 
ว ๓.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๑ 
ว ๘.๑ ม.๑/๒ 
ว ๘.๑ ม.๑/๓ 
ว ๘.๑ ม.๑/๔ 
ว ๘.๑ ม.๑/๕ 
ว ๘.๑ ม.๑/๖ 
ว ๘.๑ ม.๑/๗ 
ว ๘.๑ ม.๑/๘ 
ว ๘.๑ ม.๑/๙ 

๘ ๖ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.๑ 
 
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

 

Focus on Plant 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 

Focus on Plant 

๓. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 

Focus on Plant 

๔. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส 

 

Explain Everything 

๕. ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และอธิบายว่าแสง คลอโรฟิลล์ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 

 

Focus on Plant 

๖. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 

Focus on Plant 

๗. อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

Focus on Plant 

 

Explain Everything 

๘. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช 

 

Focus on Plant 

๙. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 

 

Focus on Plant 
 

 



๔๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

๑๐. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 

 

Focus on plant 

 

Keynote 

๑๑. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยใช้
ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์ 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

๑๒. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืช ต่อแสง น้ า และการสัมผัส 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

๑๓. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์เพ่ิมผลผลิตของพืชและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Focus on Plant 

 

Keynote 

 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่
ละกลุ่ม 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 

๒. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 
 



๔๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

๓. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลาย 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 

๔. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Touch Physics Lite 

 

iTune U 

 

iBooks 
 

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับ
สารละลายไปใช้ประโยชน์ 

 

A Life Cycle App 

๒. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลและพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลาย 

 

A Life Cycle App 

 

Explain Everything 

๓. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร 

 

A Life Cycle App 

 

Explain Everything 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 

 
Touch Physics Lite 

๒. ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัดอัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 

Explain Everything 

 
Touch Physics Lite 

 
สาระที่ ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

 
Touch Physics Lite 

๒. สังเกต และอธิบายการถ่ายโอนความร้อนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Explain Everything 

๓. อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

Explain Everything 

๔. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อกาขยายตัวของสาร และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

Explain Everything 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 

 
Solar Walk 

๒. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ 

 
Solar Walk 

๓. สังเกตวิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย์ 

 
Solar Walk 

๔. สืบค้นวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 

 
Solar Walk 

๕. สืบค้นวิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 
Solar Walk 

 

Explain Everything 

๖. สืบค้นวิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

 
Solar Walk 

 

iTune U 

 

vtube for youtube 

๗. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อนรูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
Solar Walk 

 

Safari 

 

vtube for youtube 

 
 
 
 
 



๔๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 

รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๑. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้
อย่างครอบคลุ่มและเชื่อถือได้ 

 

iTune U 

 

Pages 

 

Safari 

๒. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

 

Pages 

 

Explain Everything 

 

Safari 

๓. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 

 

Explain Everything 

๔. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

Explain Everything 

 

Pages 

๕. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน
และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

 

Explain Everything 

๖. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 

 

Explain Everything 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 

รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๗. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 

๘. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือ
โต้แย้งจากเดิม 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 

๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 

Explain Everything 

 

iMovie 

 

Pages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
รายช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.๑ 

 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๑ A Life Cycle App   ว ๓.๒  ม.๑/๑ 
ว ๓.๒  ม.๑/๒ 
ว ๓.๒  ม.๑/๓ 

๒ Explain Everything   ว ๑.๑  ม.๑/๔ 
ว ๑.๑  ม.๑/๗ 
ว ๓.๒  ม.๑/๒ 
ว ๓.๒  ม.๑/๓ 
ว ๔.๑  ม.๑/๒ 
ว ๕.๑  ม.๑/๒ 
ว ๕.๑  ม.๑/๓ 
ว ๕.๑  ม.๑/๔ 
ว ๖.๑  ม.๑/๕ 
ว ๘.๑  ม.๑/๒ 
ว ๘.๑  ม.๑/๓ 
ว ๘.๑  ม.๑/๔ 
ว ๘.๑  ม.๑/๕ 
ว ๘.๑  ม.๑/๖ 
ว ๘.๑  ม.๑/๗ 
ว ๘.๑  ม.๑/๘ 
ว ๘.๑  ม.๑/๙ 

๓ Focus on Plant   ว ๑.๑  ม.๑/๑ 
ว ๑.๑  ม.๑/๒ 
ว ๑.๑  ม.๑/๓ 
ว ๑.๑  ม.๑/๕ 
ว ๑.๑  ม.๑/๖ 
ว ๑.๑  ม.๑/๗ 
ว ๑.๑  ม.๑/๘ 
ว ๑.๑  ม.๑/๙ 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๐ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๑ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๒ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๓ 

 



๔๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๔ iBook   ว ๓.๑  ม.๑/๑ 
ว ๓.๑  ม.๑/๒ 
ว ๓.๑  ม.๑/๓ 
ว ๓.๑  ม.๑/๔ 

๕ iMovie   ว ๘.๑  ม.๑/๗ 
ว ๘.๑  ม.๑/๘ 
ว ๘.๑  ม.๑/๙ 

๖ iTune U   ว ๑.๑  ม.๑/๕ 
ว ๑.๑  ม.๑/๖ 
ว ๑.๑  ม.๑/๙ 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๑ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๒ 
ว ๓.๑  ม.๑/๑ 
ว ๓.๑  ม.๑/๒ 
ว ๓.๑  ม.๑/๓ 
ว ๓.๑  ม.๑/๔ 

ว ๑.๑  ม.๑/๑๓ 
ว ๖.๑  ม.๑/๖ 
ว ๘.๑  ม.๑/๑ 

๗ Keynote   ว ๑.๑  ม.๑/๑๐ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๑ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๒ 
ว ๑.๑  ม.๑/๑๓ 

๘ Pages   ว ๘.๑  ม.๑/๑ 
ว ๘.๑  ม.๑/๒ 
ว ๘.๑  ม.๑/๔ 
ว ๘.๑  ม.๑/๗ 
ว ๘.๑  ม.๑/๘ 
ว ๘.๑  ม.๑/๙ 

๙ Safari   ว ๖.๑  ม.๑/๗ 
ว ๘.๑  ม.๑/๑ 
ว ๘.๑  ม.๑/๒ 

 

 



๔๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App วิทยาศาสตร์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๑๐ Solar Walk   ว ๖.๑  ม.๑/๑ 
ว ๖.๑  ม.๑/๒ 
ว ๖.๑  ม.๑/๓ 
ว ๖.๑  ม.๑/๔ 
ว ๖.๑  ม.๑/๕ 
ว ๖.๑  ม.๑/๖ 
ว ๖.๑  ม.๑/๗ 

๑๑ Touch Physics Lite   ว ๓.๑  ม.๑/๑ 
ว ๓.๑  ม.๑/๒ 
ว ๓.๑  ม.๑/๓ 
ว ๓.๑  ม.๑/๔ 
ว ๔.๑  ม.๑/๑ 
ว ๔.๑  ม.๑/๒ 
ว ๕.๑  ม.๑/๑ 

๑๒ vtube for youtube   ว ๖.๑  ม.๑/๖ 
ว ๖.๑  ม.๑/๗ 

 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นใช้ในโครงการน าร่อง 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงการน าร่องโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สามารถใช้ได้หลายแบบได้แก่ 
1. แบบเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบอิสระ  
2. แบบที่ใช้งานส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม  
3. แบบที่ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผล  
โดยแอพพลิเคชั่นแบ่งออกเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนจ าแนกเป็นสองกลุ่ม ดัง

ตารางสรุปรายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูสามารถ
น าไปประยุกต์และบูรณาการกับห้องเรียน iPad Classroom 

1. แอพพลิเคชั่น Utility  
2. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 



๔๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส า คัญและจ า เป็นอย่างยิ่งใน

ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้าง
ขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับบาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถ

ใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีความสามารถในการเรียนรู้ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน อ่าน

ออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือกและระบุประโยคและ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน สนทนา ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจาก
การฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนขอ
และให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ



๕๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว  สรุปใจความส าคัญหรือแก่นสาระที่ ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ที่ อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น
ของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม โครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วัน
ส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และการเขียน 
 มีความรู้ความเเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มีความรู้ความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ ๒๑๑๐๑                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง                           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ My life at school 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  
ต ๑.๒ ม.๑/๒  
ต ๑.๓ ม.๑/๑                          
ต ๒.๑ ม.๑/๑     
ต ๒.๒ ม.๑/๑     
ต ๓.๑ ม.๑/๑                                                                                    
ต ๔.๑ ม.๑/๑    

๑๒ ๑๐ 

๒ My things 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  
ต ๑.๒ ม.๑/๓  
ต ๑.๓ ม.๑/๑                    
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑  
ต ๒.๒ ม.๑/๒  
ต ๓.๑ ม.๑/๑                               
ต ๔.๑ ม.๑/๑    
ต ๔.๒ ม.๑/๑                  

๑๒ ๑๐ 

 

 

 

 



๕๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๓ Home Sweet Home 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  
ต ๑.๒ ม.๑/๓  
ต ๑.๒ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๕  
ต ๑.๓ ม.๑/๑    
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑  
ต ๒.๒ ม.๑/๒  
ต ๓.๑ ม.๑/๑               
ต ๔.๑ ม.๑/๑    
ต ๔.๒ ม.๑/๑                  

๑๒ ๑๐ 

๔ My family 
 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  
ต ๑.๒ ม.๑/๔  
ต ๑.๒ ม.๑/๕   
ต ๑.๓ ม.๑/๑                           
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑   
ต ๒.๒ ม.๑/๒    
ต ๓.๑ ม.๑/๑                            
ต ๔.๑ ม.๑/๑    
ต ๔.๒ ม.๑/๑                  

๑๒ ๑๐ 

 

 



๕๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๕ The animal kingdom 
 

ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑  
ต ๑.๒ ม.๑/๔  
ต ๑.๒ ม.๑/๕   
ต ๑.๓ ม.๑/๑                          
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑  
ต ๓.๑ ม.๑/๑                                  
ต ๔.๑ ม.๑/๑    
ต ๔.๒ ม.๑/๑                  

๑๒ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น 
 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.๑ 
 
สาระที่ ๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

 
Conversation English 

 
Conversations in Daily Life 1 

๒. อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life 1 

๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (nontext information) ที่อ่าน 

 
Conversation English 

 Learn English with SpeakingPal 

๔. ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทาน 
และเรื่องสั้น 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 

๒. ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าและค าชี้แจงตามสถานการณ์ 

 
Focus on plant 

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 
English conversation for everyday usage 

 
Conversations in Daily Life 2 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม 

 
English conversation for everyday usage 

 
Conversations in Daily Life 2 

๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

 
Conversations in Daily Life 2 

 
Longdo dict hd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 
English conversation for everyday usage 

 
Word wizard 

๒. พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 

 
Focus on plant 

 
Word wizard 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

 
Conversation English 

 
Focus on plant 

 
Word wizard 

 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๑.ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 

๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 
Conversation English 

 
Conversations in Daily Life 1 

๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 
Conversation English 

 Learn English with SpeakingPal 
 

 

 



๕๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๑. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
Conversation English 

 
English conversation for everyday usage 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 
Conversation English 

 
English conversation for everyday usage 

 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
๑. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Focus on plant 

 
Podcasts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
๑. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Letris 2: Word puzzle game 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Letris 2: word puzzle game 

 
Conversations in Daily Life 1 

 Learn English with SpeakingPal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.๑ 
 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๑ Conversation English   ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๓ ม.๑/๓ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑ 
ต ๒.๒ ม.๑/๒ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 

๒ Conversations in Daily Life 1   ต ๑.๑ ม.๑/๑ 
ต ๑.๑ ม.๑/๒ 
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๒ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 

๓ Conversations in daily life 2   ต ๑.๒ ม.๑/๓ 
ต ๑.๒ ม.๑/๔ 

๔ English conversation for everyday 
usage 

  ต ๑.๒ ม.๑/๓ 
ต ๑.๒ ม.๑/๔ 
ต ๑.๓ ม.๑/๑ 
ต ๒.๒ ม.๑/๑ 
ต ๒.๒ ม.๑/๒ 

๕ Focus on Plant   ต ๑.๑ ม.๑/๔ 
ต ๑.๒ ม.๑/๑ 
ต ๑.๒ ม.๑/๒ 
ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
ต ๑.๓ ม.๑/๓ 
ต ๓.๑ ม.๑/๑ 

 

 

 

 



๖๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

ล าดับ ชื่อ App Utility App App ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

๖ Learn English with SpeakingPal   ต ๑.๑ ม.๑/๓ 
ต ๒.๑ ม.๑/๑ 
ต ๒.๑ ม.๑/๓ 
ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 

 
๗ LearnEnglish Grammar   ต ๑.๑ ม.๑/๒ 

ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 

๘ Letris 2: Word puzzle game   ต ๔.๑ ม.๑/๑ 
ต ๔.๒ ม.๑/๑ 

๙ Podcast   ต ๓.๑ ม.๑/๑ 
๑๐ Word wizard   ต ๑.๓ ม.๑/๑ 

ต ๑.๓ ม.๑/๒ 
ต ๑.๓ ม.๑/๓ 

 

การใช้งานแอพพลิเคชั่นใช้ในโครงการน าร่อง 
การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในโครงการน าร่องโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ

เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สามารถใช้ได้หลายแบบได้แก่ 
1. แบบเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบอิสระ  
2. แบบที่ใช้งานส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม  
3. แบบที่ใช้ส าหรับการวัดและประเมินผล  
โดยแอพพลิเคชั่นแบ่งออกเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนจ าแนกเป็นสองกลุ่ม ดัง

ตารางสรุปรายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน   เพ่ือให้ครูสามารถ
น าไปประยุกต์และบูรณาการกับห้องเรียน iPad Classroom 

1. แอพพลิเคชั่น Utility  
2. แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 

 
 
 
 
 



๖๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามต้นแบบหลักสูตร 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ต้องสร้างให้เกิดกับผู้เรียน ได้แก ่
1.  การแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 
2.  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ 
3.  การคิดและการท างานเชิงสร้างสรรค์ 
4.  สร้างจิตปัญญา และคุณความดี 
5.  การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความเข้าใจ 
6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการด ารงชีวิต 
7.  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
8.  สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา 
9.  การบริหารความขัดแย้ง 
10.  การด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดท่ีแตกต่าง 

 
ด้านคุณค่าและคุณลักษณะ ได้แก่ 
1.  ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
2.  ส านึกประชาธิปไตย 
3.  นับถือผู้อื่น 
4.  ส านึกต่อสังคม 
5.  ซื่อตรงยุติธรรม 
6.  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

 
ด้านกระบวนการจัดการการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.  อ่านและเรียนรู้ 
2.  โครงงาน/โครงการ 
3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  คุณธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.  พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 
6.  ความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สรุปรายช่ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน  
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

No. Apps Name 
Utility 
Apps 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
คณิต วิทย์ อังกฤษ 

๑ A Life Cycle App      
๒ Conversation English      
๓ Conversations in Daily Life 1      
๔ Conversations in daily life 2      
๕ English conversation for everyday usage      
๖ Explain Everything      
๗ Focus on Plant     
๘ GCSE Maths: Geometry Revision Lite     
๙ Geometry Pad     

๑๐ iBook     
๑๑ iMovie     
๑๒ isosceles: geometry sketchpad     
๑๓ iTune U     
๑๔ Keynote     
๑๕ Learn English with SpeakingPal     
๑๖ LearnEnglish Grammar     
๑๗ Letris 2: Word puzzle game     
๑๘ MathTappers: Multiples     
๑๙ Pages     
๒๐ Pizza fractions     
๒๑ Podcast     
๒๒ Safari     
๒๓ SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite     
๒๔ Solar Walk     
๒๕ Touch Physics Lite     
๒๖ vtube for youtube     
๒๗ WolframAlpha     
๒๘ Word wizard     

 

 

 

 



๖๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

A Life Cycle App 

 
 

A Life Cycle App เป็น Apps. ที่ใช้เรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิต  เหมาะสมส าหรับเด็กทุกเพศทุกวัย 4 ถึง 
15 ปี เนื้อหาจะครอบคลุมเรื่อง  วงจรชีวิตกบ   วงจรชีวิตน้ า  วงจรชีวิตผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลง  วงจรชีวิตพืช 
การผสมเกสรดอกไม้  การสังเคราะห์แสง   การหมุนของดวงจันทร์  วัฏจักรของไนโตรเจน วัฏจักรของ
ออกซิเจน  มีภาพประกอบที่มีสีสันด้วยงาน มไีฮไลท์ในแต่ละข้ันตอน และมีค าอธิบายโดยละเอียด 

 

  
 

  
 

 
 
 
 



๖๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Conversation English 

 
Conversation English เป็น Apps. สนทนาภาษาอังกฤษเป็น app ที่ยอดเยี่ยมส าหรับทุกคนที่เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือต่างประเทศ การปฏิบัติและการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของ
คุณด้วย 20 บทเรียนสมบูรณ์สนทนาภาษาอังกฤษ คุณจะได้เรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษกว่า 200 ร่วมกันและ
นิพจน์พัฒนาทักษะการฟังของคุณและพัฒนาทักษะการพูดของคุณ  แต่ละบทเรียนภาษาอังกฤษมีงานใน 5 
ทักษะที่ส าคัญ  การฟังการสนทนาการอ่านการสนทนาเข้าใจค าศัพท์และประโยคให้สมบูรณ์ มีพจนานุกรม
ส านวนที่มีการออกเสียง เพ่ือให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการสนทนาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 
 

 



๖๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  
 

 
 
 
 
 



๖๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Conversations in Daily Life 1 

 
 

Conversations in Daily Life 1 เป็น Apps. ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดย
เจ้าของภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับ
การ์ตูนความรู้"  พูดอังกฤษได้ง่ายๆ ด้วยการ์ตูน เนื้อหาเข้าใจง่าย อ่านสบายตา มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบกับ
ค าศัพท์เพ่ิมเติม เสริมไวยากรณ์ที่ส าคัญ  เนื้อหาภายในหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับ
การ์ตูนความรู้" 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Conversations in Daily Life 2 

 
 

Conversations in Daily Life 2  สนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน ฉบับการ์ตูนความรู้ 2  เป็น 
Apps. ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย โดยใช้
ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับการ์ตูนความรู้" 

เนื้อหาภายในหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"   ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้และเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษอย่างครบครัน พร้อมกับเพลิดเพลินในรูปแบบการ์ตูนความรู้ ภาพการ์ตูน
สดใสสีสันสวยงามชวนติดตามยิ่งขึ้น 4 สีทั้งเล่ม 

- Conversation บทสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนจบ และไม่ซ้ ากับชุดแรก 
- Grammar อธิบายโครงสร้างประโยค เพื่อให้ผู้เรียน ใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
- Vocabulary รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง ในบทนั้นๆ 
- Expressions  เพ่ิมเติมด้วยประโยคตัวอย่างอีกมากมาย ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ได ้
- Interesting Tips  เกร็ดความรู้ ข้อสังเกตประเภทของประโยคซึ่งผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงบริบทการใช้

อย่างชัดเจน และสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
 

  
 

 
 
 



๖๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

English conversation for everyday usage   

 
 

เป็น Apps. เรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษ สามารถใช้เรียนภาษาอังกฤษไปกับบทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน กว่า 140 สถานการณ์ ช่วยให้ฝึกภาษาอังกฤษและฟังส าเนียงภาษาอังกฤษให้คุ้นเคยเหมือน
เจ้าของภาษา   

 
 

  

 
 

 

 

 
 
  
 
 



๗๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Explain Everything 

 
 

ส าหรับ Apps. ตัวนี้ส่วนตัว สามารถที่จะตอบโจทย์ของครูส าหรับการสอนได้เป็นอย่างดี โดยที่ครูไม่
จ าเป็นต้องหันหลังกลับไปเขียนกระดาษ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทีนักเรียนแอบเล่นหรือแอบไม่สนใจได้  

Apps. ตัวนี้ใช้งานออกแบบ Screencasting และเครื่องมือไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ช่วยให้สามารถใส่
ค าอธิบายประกอบ เคลื่อนไหว เล่าเรื่อง น าเข้าและส่งออกเกือบทุกอย่างไปและกลับจากเกือบทุกที่  สามารถ
สร้างสไลด์วาดในสีใดๆ  

สามารถเพ่ิมรูปร่างเพ่ิมข้อความและใช้ตัวชี้เลเซอร์ หมุน ย้าย ขนาด คัดลอก วาง โคลนและล็อควัตถุ
ใดๆ   ที่เพ่ิมขึ้นมาบนเวที เพ่ิมรูปใหม่หรือที่มีอยู่และวิดีโอ น าเข้ารูปแบบไฟล์ PDF,  PPT,  DOC,  XLS, 
Keynote และไฟล์ RTF จาก Evernote,  Dropbox,  GDrive,  WebDAV,  email,  iTunes, และ Apps. นี้ช่วย
ให้สามารถเปิดชนิดไฟล์เหล่านี้โดยใช้  "Open  In   "การส่งออกภาพยนตร์ MP4, เอกสาร PDF,  PNG ภาพหรือ
ไฟล์ XPL ได้โดยตรงจาก iPad  
 

 
 

 

 
 

 
 
 



๗๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Focus on Plant 

 
 

Focus on Plant เป็น Apps. ทีมุ่่งเน้นไปที่โรงงาน เป็น Apps. การศึกษาที่สามารถช่วยให้ผู้ที่จะเรียนรู้
ความรู้พื้นฐานของวิชาพืชศาสตร์ง่ายขึ้น เนื้อหาของ Apps. ครอบคลุมพ้ืนที่สี่พื้นฐานของวิชาพืชศาสตร์รวมทั้ง
ชิ้นส่วนของพืชเซลล์พืชสรีรวิทยาของพืชและวงจรชีวิตของพืช ได้รับการออกแบบโดยมีภาพประกอบแบบ
โต้ตอบที่สวยงามและแผนภูมิ Apps. ที่ท าให้การเรียนรู้สัมผัสและความสนุกสนาน บูรณาการกับพืชศาสตร์ได้
ยินศัพท์ app ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้รายละเอียดของความรู้ร่วมกับการออกเสียงของค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่ Apps. พืชที่อาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับการอ้างอิงทั้งครูและนักเรียนก็ยังเหมาะ
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในพืชสวนและพฤกษศาสตร์ 

 
คุณสมบัติหลัก 
1.  ครอบคลุมพ้ืนที่สี่พ้ืนฐานของวิชาพืชศาสตร์รวมทั้งชิ้นส่วนของพืชเซลล์พืชสรีรวิทยาของพืชและวงจร

ชีวิตของพืช 
2.  ได้รับการออกแบบโดยมีภาพประกอบแบบโต้ตอบที่สวยงามและแผนภูมิ 
3.  บูรณาการกับพืชศาสตร์เสียงอภิธานศัพท์ 
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GCSE Maths : Geometry Revision Lite 

 
 

GCSE Maths : Geometry Revision Lite เป็น Apps. เรขาคณิตที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรขาคณิตมากที่สุดมา   รวมถึงหลักสูตรที่ครอบคลุม  รูปร่างมุมตรีโกณ  มิติวัด  และปรับรูปทรงเรขาคณิตการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างเวกเตอร์และต าแหน่งทฤษฎีบทวงกลม 

 
1 รูปทรงเรขาคณิต 2D และ 3D 

- Perimeter 
- Identifying 2D shapes 
- Polygons 
- Special quadrilaterals 
- Area of a rectangle 
- Area of a triangle 
- Area of a parallelogram 
- Area of a trapezium 
- Area of a compound shape 
- Cuboids 
- Prisms 
- Pyramids 
- Parts of a circle 
- Area of a circle 
- Circumference of a circle 
- Area and sectors 
- Cylinders 
- Cones 
- Spheres 
- Compound solids 

 
2 มุม 

- Angles basics 
- Angles in a triangle 
- Opposite angles 
- Angles around a point 



๗๔ 
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- Interior angles 
- Alternate angles 
- Corresponding angles 
- Angles in a quadrilateral 
- Angles and regular polygons 

 
3 ตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

- Pythagoras' theorem 
- Pythagoras' theorem in real life 
- Pythagoras' theorem in 3D 
- Trigonometry basics 
- Sine 
- Cosine 
- Tangent 
- Sin, cos or tan 
- The sine rule 
- The cosine rule 
- Using sine to fine the area of a triangle 
- 2-D trigonometric problems 
- 3-D trigonometric problems 

 
4 การวัดและปรับค่า 

- Scales 
- Metric system 
- Imperial system 
- Converting measurements 
- Estimating measurements 
- Measuring time 
- Plans and elevations 
- Units of length, area and volume 
- Bearings 
- Compass reading 
- Maps and scale drawings 
- Nets 

 
5 การเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตและเวกเตอร์ 

- Congruent shapes 
- Lines of symmetry 
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- Similarity 
- Rotational symmetry and tessellations 
- Planes of symmetry 
- Translations 
- reflections 
- Rotations 
- Enlargements 
- Enlargements 2D and 3D 
- Multiple transformations 
- Similar triangle Basics 
- Similar triangle Advanced 
- Congruent triangles 
- Vectors 
- Vector geometry 

 
6 การก่อสร้างและ Loci 

- Constructing triangles 
- Constructing angles and perpendiculars 
- Loci 

 
7 ทฤษฎีวงกลม 

- Angle in a semi-circle 
- Angle at centre is twice angle at circumference 
- Cyclic quadrilaterals 
- Angles in same segment are equal 
- Tangents and chords 
- Alternate segment theorem 
- Circle geometry 
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Geometry Pad 

 
 

Geometry Pad เป็น Apps. เรขาคณิต  เป็นโปรแกรมเรขาคณิตแบบไดนามิกส าหรับ iPad  สามารถ
สร้างรูปทรงเรขาคณิตพ้ืนฐานในการส ารวจและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและค านวณตามรูปทรงเรขาคณิต
สามารถก าหนดและแสดงพิกัดท่ีได้ อธิบายและวิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต ดังต่อไปนี้ 

- รูปทรงเรขาคณิต Square 
- รูปทรงเรขาคณิต Rectangle 
- รูปทรงเรขาคณิต Circle 
- รูปทรงเรขาคณิต Triangle 
- รูปทรงเรขาคณิต Parallelogram 
- รูปทรงเรขาคณิต Circular Sector 
- รูปทรงเรขาคณิต Pythagorean Theorem 
- รูปทรงเรขาคณิต Circular Ring 
- รูปทรงเรขาคณิต Sphere 
- รูปทรงเรขาคณิต Trapezoid 
- รูปทรงเรขาคณิต Rectangular Box 
- รูปทรงเรขาคณิต Right Circular Cone 
- รูปทรงเรขาคณิต Cube 
- รูปทรงเรขาคณิต Cylinder 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

IBooks 

 
 

ส าหรับ Apps. iBooks ใช้เป็นวิถีทางใหม่ส าหรับดาวน์โหลดและอ่านหนังสือ  iBooks ประกอบด้วย 
iBookstore ซึ่งเป็นที่ให้คุณดาวน์โหลดหนังสือล่าสุดที่ขายดีที่สุดหรือหนังสือที่คุณชื่นชอบได้ตลอดทั้งเวลา
กลางวันหรือกลางคืน  เลือกหาหนังสือบนหิ้งที่สวยงามในคลังของคุณ  แตะหนังสือเพ่ือเปิดหนังสือ  พลิกหน้า
หนังสือโดยปัดหรือแตะ และค่ันหน้าหนังสือหรือเพ่ิมโน้ตให้กับตอนข้อความที่คุณชื่นชอบ 

ดาวน์โหลดหนังสือ 
• ดาวน์โหลดหนังสือที่ขายดีที่สุดและหนังสือทั่วไปจาก iBookstore 
• ค้นหาหนังสือที่เต็มไปด้วยภาพอธิบายประกอบอย่างสมบูรณ์  รวมทั้ง  หนังสือรูปภาพส าหรับเด็กๆ 

สมุดภาพศิลปะออกแบบ คู่มือปรุงอาหาร และอ่ืนๆ มากมายใน iBookstore 
• สัมผัสกับต ารา Multi-Touch แสดงเต็มหน้าจออย่างสวยหรู ซึ่งออกแบบมาส าหรับ iPad ต าราเหล่านี้

เต็มไปด้วยคุณสมบัติการโต้ตอบ แผนภาพ รูปภาพ วิดีโอ และอ่ืนๆ 
• อ่านตัวอย่างหนังสือใดๆ จาก iBookstore ได้ฟรีก่อนที่จะซื้อเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรวมของคุณ 
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IMovie 

 
 
iMovie เป็น Apps. ส าหรับการสร้างไฟล์วิดีโอ ตัวอย่างหนัง หรือแม้แต่หนังสั้น ที่สามารถท าเองได้โดย

ใช้เพียงแค่ iPad หรือ iPhone ขั้นตอนการท าก็ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก โดยที่ Apps. มีไกด์ไลน์ให้ตลอด จึงท าให้
สามารถสร้างคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ แต่ดูดีได้อย่างรวดเร็ว  

ออกแบบส าหรับ Multi-Touch 
- แตะเพ่ือเพ่ิมวิดีโอ รูปภาพ เพลง และเสียงประกอบ 
- ลากเพ่ือตัดขนาดคลิป 
- จีบนิ้วเพ่ือซูมเส้นเวลา 
- ปัดหัวเล่นลงเพื่อแบ่งคลิป ปัดหัวเล่นขึ้นเพ่ือท าเฟรมนิ่ง 
- จีบนิ้วแนวดิ่งบน iPad เพ่ือเปิดหน้าต่างแก้ความแม่นย า 
สร้างตัวอย่างภาพยนตร์สไตล์ฮอลลีวู้ด 
- เลือกจากตวัอย่างภาพยนตร์จ านวน  12 ตัวอย่าง ซึ่งมาพร้อมกับภาพกราฟิกท่ีงดงาม และเพลง

บรรเลงต้นฉบับจ านวนมากโดยนักแต่งเพลงภาพยนตร์ระดับชั้นน าของโลก* 
- ก าหนดโลโก้บริษัทภาพยนตร์ ชื่อนักแสดง และรายชื่อผู้ท าภาพยนตร์ในหน้าโครงเรื่อง 
- เพ่ิมและปรับวิดีโอในหน้าการจัดวางโครงเรื่อง 
- เพ่ิมเนื้อหาที่มีอยู่จากคลังของคุณ หรืออัดไฟล์วิดีโอต้นฉบับโดยตรงเข้าในตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณ 
สร้างภาพยนตร์ HD ที่สวยงาม 
- เลือกจากชุดธีมเฉพาะจ านวน  8 แบบ ซึ่งประกอบด้วยหัวเรื่อง ลักษณะเปลี่ยนผ่าน และเพลงของแต่

ละชุด 
- เพ่ิมวิดีโอและรูปภาพจากคลังของคุณ หรืออัดโดยตรงไปที่เส้นเวลาของคุณ 
- ให้เอฟเฟ็กต ์Ken Burns ใช้รูปภาพของคุณเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติ หรือจีบนิ้วแล้วลากเพ่ือ

สร้างเอฟเฟ็กต์ส่ายและซูมของคุณเอง 
- ท าเสียงประกอบภาพยนตร์โดยใช้เสียงประกอบและเพลงที่ให้มา หรือเพลงจากคลังเพลงของคุณเอง

และวิดีโอทีคุ่ณอัดเข้าในโปรเจ็กต์ของคุณโดยตรง 
- ส าหรับ iPad สามารถดูรูปคลื่นเสียงเป็นสีต่างๆ ส าหรับทุกคลิปที่อยู่ในโปรเจ็กต์ของคุณ 
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isosceles : geometry sketchpad 

 
 

isosceles : geometry sketchpad เป็น Apps. ทางเรขาคณิต ใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือสร้างภาพ
รูปทรงเรขาคณิต มีเครื่องมือส าหรับการสร้างเส้นวงกลมและรูปหลายเหลี่ยม มีการก าหนดทิศช่วยให้สร้าง
สิ่งก่อสร้างมากมายจากเส้นแบ่งครึ่งมุมเกลียว สามารถวาดเส้นแบ่งครึ่งตั้งฉากเส้นแบ่งมุมโดยอัตโนมัติ เพ่ิม
ค าอธิบายประกอบข้อความที่ใดก็ได้ในการวาดภาพ การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพ่ือให้
เหมาะสมกับชนิดของการวาดภาพใด ๆ สามารถใช้งานได้สามแบบได้แก่ Cartesian, Isosceles, Isometric 
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iTunes U 

 
 

iTunes U เป็น Apps. ที่ท าให้เราทุกคนเข้าถึงหลักสูตรอย่างสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นน าและ
โรงเรียนอ่ืนๆ รวมทั้งแค็ตตาล็อกดิจิตอลเนื้อหาความรู้ฟรีที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เลยบนเครื่อง iPad ไม่ว่า
จะเป็นสาขาอณูชีววิทยาในมหาวิทยาลัย หรือเรียนภาษาสเปนในชั้นมัธยม หรือเพียงแค่สนใจประวัติศาสตร์
ยุโรป ขณะนี้คุณสามารถใช้เครื่องมืออันล้ าค่านี้ช่วยคุณเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

มีคุณสมบัติเด่นด้านการเรียนรู้จากหลักสูตรฟรีจ านวนมากหลากหลายหัวข้อ 
• เรียนหลักสูตรฟรีที่สร้างและสอนโดยผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นน าและโรงเรียนอ่ืนๆ 
• ดูงานมอบหมายและข้อมูลล่าสุดจากผู้สอนในที่ๆ เดียว แล้วส่งงานมอบหมายได้เลยเมื่อคุณท าเสร็จ 
• จดโน้ตและไฮไลท์ข้อความใน iBooks แล้วดูรวมกันใน Apps. iTunes U เพ่ือง่ายต่อการทบทวน 
• จดโน้ตส าหรับหลักสูตรในชั้นเรียน หรือในขณะเล่นการบรรยายทางเสียงหรือวิดีโอที่อยู่ใน iTunes U 
• เข้าถึงเอกสารประกอบของหลักสูตร ซึ่งรวมทั้งเสียง วิดีโอ หนังสือ เอกสารและงานน าเสนอ แอปฯ 

และต าราเรียนใหม่จาก iBooks ส าหรับ iPad 
• แบ่งปันหลักสูตรโปรดปรานของคุณกับเพ่ือนๆ โดยใช้ Twitter, Mail และข้อความ 
นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งแค็ตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกส าหรับเนื้อหาความรู้ฟรี 
• เลือกจากการบรรยายฟรี วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เกินกว่า 600 , 000  รายการในหัวข้อ

ต่างๆ เป็นจ านวนมากมายตั้งแต่พีชคณิตไปจนถึงสัตววิทยา 
• เลือกหาชุดรวบรวมจากสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมใน 30 ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง Stanford, Yale, 

MIT, Oxford, The Open University, MoMA, ห้องสมุดสาธารณะนิวยอร์ค และห้องสมุดรัฐสภา
ของสหรัฐ 

iTunes U การเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน หลายคนคงเคยเห็นหรือคุณกับ Apps.  นี้อยู่บ้างแต่ว่า  บ้างคน
อาจจะใช้ประจ า บางคนอาจไม่เคยใช้หรือเปิดมันเลย มันคืออะไร 

iTunes U คืออะไร 
iTunes U เป็นฟังก์ชันหนึ่งของ iTunes ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมไฟล์และวีดิโอความรู้ต่างๆจาก

มหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก กว่า 26 มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ฯลฯ 
เราสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของเรา ใน iTunes U จะเก็บรวบรวมโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้
สะดวกต่อการใช้งานและ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถเลือกที่จะใช้ iTunes U ในการแจกจ่ายสื่อการ
เรียนรู้ของตนเองได้ผ่านโปรแกรม iTunes U 



๘๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Course Manager ได้ โดยสื่อการเรียนรู้ที่ว่านี้รวมไปถึง course syllabus, การบ้าน, ข้อสอบ, วีดีโอ
เลกเชอร์ ส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของแอปเปิลเอง และสถาบันสามารถเลือกที่จะเปิดให้
เฉพาะนักเรียนวิชานั้น ๆ ของตนเข้าถึงได้ หรือเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ 

 
iTunes U ใช้กับการศึกษาอย่างไร 
เมื่อกล่าวถึง iTunes U กับการศึกษาแล้ว ในปัจจุบันมีการน า iTunes U มาใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือ

สนับสนุนการเรียนรู้ เพราะสะดวกต่อการใช้งานและข้อมูลความรู้ต่างๆ นับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้น าเทคโนโลยีมาใช้นัก เนื่องจากยังไม่
มีคนรู้จักเท่าที่ควรขณะนี้ต่างประเทศบางมหาลัยมีการใช้เทคโนโลยีนี้มาใช้ในด้านการศึกษาแล้วและในอนาคต
คิดว่าประเทศไทยก็น่าจะมีการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างแพร่หลายเหมือนกัน 

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ใน iTunes นั้นแทบจะไม่ต่างอะไรจากที่เราดาวน์โหลด App เลย แล้วก็ท าการ
ติดตั้ง และเมื่อเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมาแล้ว ให้เลือกไปที่ iTunes Store ด้านซ้ายมือ เราจะเห็น iTunes 
U อยู่ด้านบน ให้กดเลือกเข้าไปตรงๆ หรือ กดท่ีสามเหลี่ยมเล็กๆ  ข้างๆ iTunes U เพ่ือค้นหา หมวดหมู่ วิชา / 
ด้าน ที่เราต้องการศึกษา 

 

 
 



๘๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

iTunes U เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน าเข้ามาจัดการเรียนรู้ หรือ สามารถศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยต้นเอง เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่อยากไปศึกษาตามห้องสมุดหรือที่อ่ืนๆ ท าให้ประหยัดเวลา และสะดวกสบาย
ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ 

 

  

  

 
 

 

 



๘๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Keynote 

 
 

Keynote เป็น Apps. งานน าเสนอประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยออกแบบให้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  สร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่ต้นส าหรับ  iPad, iPhone และ  iPod touch  ใช้สร้างงานน าเสนอระดับชั้นน าได้อย่างง่าย
เหมือนกับการแตะสัมผัสเครื่อง  ซึ่งประกอบด้วยแผนภูมิและลักษณะการเปลี่ยนผ่านเคลื่อนไหว  ไฮไลท์ข้อมูล
ของคุณด้วยแผนภูมิ  3 D แบบแท่ง เส้น พ้ืนที ่และวงกลม  แล้วท าให้เคลื่อนไหวด้วยฉากแผนภูมิ   3 D แบบใหม่ 
ได้แก่  แบบปั้นจั่น  แบบขยาย  แบบรัศมี  และแบบหมุน  ใช้การแสดงแบบเต็มหน้าจอเสนองานไปบน  iPad, 
iPhone หรือ  iPod touch ของคุณได้เลย  หรือใช้การสะท้อนวิดีโอเพ่ือฉายให้ปรากฏบน  HDTV และดู
ตัวอย่างสไลด์และโน้ตของคุณโดยใช้จอภาพน าเสนองาน  จอภาพ  Retina บน  iPad รุ่นใหม่ท าให้ทุกสิ่งที่คุณ
ท าใน  Keynote แสดงผลได้อย่างเฉียบคมมากยิ่งขึ้น Keynote ท างานกับ  iCloud ท าให้งานน าเสนอของคุณ
บนอุปกรณ์ทั้งหมดของคณุล่าสุดอยู่เสมออย่างอัตโนมัติ 

 

  

  

 
 



๘๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Learn English with SpeakingPal 

 
 
Learn English with SpeakingPal เป็น Apps.  เรียนภาษาอังกฤษกับ SpeakingPal โดยการพูด

ภาษาอังกฤษกับ iPad  คุณสามารถฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
คุณส าหรับความต้องการทางธุรกิจและนักวิชาการ ประกอบด้วย 80 บทเรียนที่มี 900 ชุดประโยคโต้ตอบที่
แตกต่างกัน 1800 ประโยคและร้อยของค าถามในการฝึกโต้ตอบ เหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษ การกวดวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการพูดภาษาอังกฤษ  

คุณสมบัติ: 
- พูดคุยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรและวิดีโอ 
- จ าเสียงพูดอัตโนมัติและเข้าใจอัตราการพูดของคุณ 
- บันทึกและเปรียบเทียบการพูดของคุณด้วยพูดภาษาอังกฤษพ้ืนเมือง 
- ชุดประโยคโต้ตอบตามที่พิมพ์มีอารมณ์ขันและรวดเร็วใช้เวลาไม่ก่ีนาที 
- ฝึกประโยคทั้งหมดโดยไมจ่ ากัด 
- ข้อความเสียงและวิดีโอมัลติมีเดีย 
- สามารถฝึกจาดเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น 
- มีวิดีโอที่จะบอกว่าเสียงในภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีแบบ 
- แบบฝึกหัดการฟังที่มีหลายค าถามให้เลือก 
 

  



๙๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

   

 

 
 

 

 
 
 



๙๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

LearnEnglish Grammar 

 
 

LearnEnglish Grammar  เป็น Apps. เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่ดีที่สุดในการ
ปรับปรุงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของคุณ การเรียนประกอบด้วย   10  ประเภทกิจกรรมที่ไม่ซ้ ากันช่วยให้คุณ
สามารถสร้างความเข้าใจของสาระส าคัญของภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติ 
- แพ็คค าถามที่สี่ระดับหลัก เริ่มต้น, ประถม, กลาง, ขั้นสูง 
- ค าถามใช้ 10 ประเภทกิจกรรมที่ไม่ซ้ ากัน จากหลายทางเลือก 
- ไฟล์ช่วยเหลือและภาพการเรียนการสอนจะอธิบายวิธีการท าประเภทของกิจกรรมทั้งหมด 
- ค าถามใช้ข้อความรูปภาพและเสียง 
- ประกอบด้วยส่วนการฝึกปฏิบัติและการทดสอบ 

 

  
 

 
 
 



๙๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Letris 2 

 
 

Letris 2  : Word puzzle game เป็น Apps. เกมปริศนาค า  ซึ่งมีผู้เล่นมากที่สุดเกมค าศัพท์ใน 
AppStore ผู้เล่นต้องสร้างค าเพ่ือให้หน้าจอ มีให้เลือกเล่นได้สามโหมดที่แตกต่างกัน 

 

 

 

 
 



๙๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

MathTappers: Multiples 

 
 

MathTappers: Multiples  เป็น  Apps. เกมคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยให้เด็กเรียนรู้ข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน
ส าหรับการคูณและการหาร ซึ่งเป็นเกมที่เรียบง่ายได้รับการออกแบบครั้งแรกที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่จะท าให้
ความรู้สึกของการคูณและการหารกับตัวเลขทั้งหมดและแล้วที่จะสนับสนุนพวกเขาในการพัฒนาความ
คล่องแคล่วในขณะที่ต้องมีความถูกต้องด้วย 
 

  

  
 



๙๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Pages 

 
 
Pages เป็น Apps. ประมวลผลค าส าหรับจัดการไฟล์เอกสารคล้ายๆ กับ Apps. จ าพวก word หรือ 

open office ทั่วไป เพียงแค่ท างานอยู่บน iPad ซึ่งท าให้สามารถที่จะท าเอกสารตอนไหน ที่ไหนก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องท าเมื่ออยู่ที่บ้านเท่านั้น หรือไม่จ าเป็นต้องยกโน๊ตบุคไปมา สามารถ สร้าง แก้ไข และดูเอกสารได้ทุก
ที่  Pages ท างานกับ iCloud ท าให้เอกสารของคุณบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณล่าสุดอยู่เสมออย่างอัตโนมัติ 

การใช้งาน 
• เลือกแม่แบบจากแบบของ Apple จ านวน 16 แบบ เพ่ือสร้างจดหมาย รายงาน ใบปลิว บัตร และรูป

โปสเตอร์อย่างสวยงามได้ทันที 
• แก้ไขเอกสารของคุณด้วยสี แบบอักษร และพ้ืนผิวตามท่ีคุณต้องการ 
• ใช้ iCloud เพ่ือแก้ไขเอกสารของคุณต่อจากครั้งล่าสุดที่คุณแก้ไขบนอุปกรณ์เครื่องอ่ืนได้อย่างทันที 
• ดูและแก้ไข หรือเอกสารแบบ Word ของ Microsoft และไฟล์ข้อความธรรมดา น าเข้าไฟล์จาก Mail, 

เว็บ, บริการ WebDAV หรือจากเครื่อง Mac หรือ PC ของคุณโดยใช้การแบ่งปันไฟล์จาก iTunes ได้
อย่างง่ายดาย 

• ลากเอกสารแบบ Word ของ Microsoft หรือเอกสารข้อความธรรมดาไปยัง icloud.com จากเครื่อง 
PC เพ่ือให้เอกสารนั้นปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณอย่างอัตโนมัติ แก้ไขและจัดรูปแบบเอกสารของคุณ 

• เขียนและแก้ไขเอกสารโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือแป้นพิมพ์ไร้สายด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ 
• เพ่ิมรูปภาพไปที่เอกสารของคุณโดยใช้หน้าต่างเลือกหาสื่อได้อย่างง่ายดาย ใช้การขยับข้อความเพ่ือให้

ข้อความล้อมรอบรูปภาพ 
• เลือกดูเอกสารของคุณโดยใช้แถบน าทางหน้า และดูตัวอย่างของแต่ละหน้าเป็นแบบรูปภาพย่อ 
• สร้างเชิงอรรถและหมายเหตุตอนท้าย และดูจ านวนตัวอักษร ย่อหน้า และหน้าของเอกสาร 
• จัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยแผนภูมิและตารางอันสวยงาม 
• สร้างและดูแผนภูมิ 3D ที่น่าประทับใจเป็นแบบแท่ง เส้น พ้ืนที่ และวงกลม 
• Pages บันทึกเอกสารของคุณอย่างอัตโนมัติขณะที่คุณแก้ไข 
• ใช้คุณสมบัติเลิกท าเพ่ือย้อนกลับไปยังรายการแก้ก่อนหน้านั้นของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะเปิดเอกสารของ

คุณขึ้นใหม่ในครั้งถัดไป 
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๙๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Pizza Fractions 

 
 

Pizza Fractions เป็น Apps. ที่เรียนเกี่ยวกับเศษส่วน โดยใช้เศษส่วนพิซซ่าน าเสนอง่ายๆ เพ่ือเป็นการ
น าสายตาของเด็กให้เห็นถึงสัดส่วน ในการเรียนเรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กประถมศึกษา  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



๙๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Podcast 

 
 

Podcast Apps. เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นพบสมัครขอรับไปและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบ          
ส ารวจหลายร้อยหลายพันเสียงฟรีและพอดคาสต์วิดีโอจากร้านค้า Podcasts  สร้างสถานีส่วนบุคคลที่ปรับปรุง
โดยอัตโนมัติด้วยตอนใหม่ ซิงค์เพลงจาก iTunes  หรือสร้าง  On-The-Go  รายการเพลงที่จะเล่น Apps  เพียง
แค่คุณต้องการ คุณยังสามารถเล่นพอดคาสต์ที่เป็นที่นิยมที่ถูกต้องจากชาร์ตสูงสุดในตัว 

คุณสมบัติ: 
• เพลิดเพลินกับทุกเสียงและพอดคาสต์วิดีโอของคุณใน Apps. ของเดียว 
• ส ารวจหลายร้อยหลายพัน podcasts รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าในกว่า 40 ภาษา 
• เล่นจากชาร์ตสูงสุดที่จะหาซีรีส์พอดคาสต์ใหม่ในความหลากหลายของหัวข้อที่รวมทั้งศิลปะ, ธุรกิจ, 
ตลก, เพลง, ข่าว, กีฬา, และอ่ืนๆ 

• เรียกดูด้วยพอดคาสต์เสียงหรือวิดีโอหรือดูว่ามีอะไรที่เป็นที่นิยมมากท่ีสุดในชาร์ตยอดนิยม 
• สร้างสถานีที่ก าหนดเองของพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบที่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อตอนใหม่เป็นใช้ได้ 
• ใช้ On-The-Go รายการเพลงที่จะเล่นเอพเพียงแค่คุณต้องการ 
• ซิงค์เพลงจาก iTunes บน Mac หรือ PC 
• สมัครสมาชิกส าหรับรายการโปรดของคุณโดยอัตโนมัติได้รับตอนใหม่ฟรีเป็นพวกเขากลายเป็นใช้ได้ 
• ดาวน์โหลดเพ่ือฟังขณะที่ออฟไลน์ 
• ข้ามไปข้างหน้าและกลับมาใช้ควบคุมการเล่นที่เรียบง่าย 

• เปิดสวิตช์ตั้งเวลาปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหยุดเล่นพอดคาสต์ในขณะที่ฟังอยู่บนเตียง 
• แบ่งปันตอนที่ชื่นชอบของคุณกับเพ่ือนโดยใช้ Facebook, Twitter, ข้อความและจดหมาย 
• เลือกซิงค์ข้อมูลจาก iTunes บน Mac หรือ PC 
• เชื่อมต่อกับ iCloud  

 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๑๐๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Safari 

 
 
เป็น Apps. ส าหรับการท่องเว็บ มีลูกเล่นใหม่ๆ เข้ามาด้วย ท าให้การเข้าเว็บหรือค้นหาข้อมูลเป็นเรื่อง

ง่ายไปเลย เรามาดูลูกเล่นที่ว่ากันครับ เริ่มจากด้านขวาบนสุด ใช้ส าหรับพิมพ์ค้นหาสิ่งที่ต้องการลงไปได้เลย 
แล้วตัว Apps. จะท าการค้นหาใน Google เองอัตโนมัติ  

อีกทั้งการท่องเว็บบน iPhone, iPad และ iPod Touch จะเก็บข้อมูลการท่องเว็บเพจจะถูกจะเก็บ
ข้อมูลการท่องเว็บเพจจะถูกเชื่อมโยงกับ iCloud แบบอัตโนมัติ สามารถที่จะเปิดเว็บเพจหน้าเดิมที่ดูบน iPad 
ก่อนที่จะออกจากบ้านบน iPhone ในขณะเดินทาง ด้วย iCloud Tabs และถ้ายังไม่มีเวลามากพอที่จะอ่าน
บทความยาวๆ สามารถเซฟหน้าเว็บเพจไว้ดูในภายหลังได้ด้วยฟีเจอร์ Reading List Safari  
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๑๐๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

SAT Math : Data Analysis, Statistics and Probability Lite 

 
 

SAT Math: Data Analysis, Statistics and Probability Lite เป็น Apps. ทางสถิติและความน่าจะ
เป็น   โดยใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  
ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและความน่าจะเป็น ดังนี้ 

1. Graphs & Data Interpretation 
- Bar Graphs 
- Circle Graphs (Pie Charts) 
- Line Graphs 
- Pictographs 
- Scatterplots 

2. Probability 
- Basic Probability 
- Independent Events 
- Advanced Probability 1 
- Advanced Probability 2 
- Geometric Probability 
- Probability Tree Diagrams 

3. Statistics 
- Arithmetic Mean 
- Average of Algebraic Expressions 
- Median 
- Mode 
- Weighted Average 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



๑๐๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Solar Walk 
 
 
 
  
 

Solar Walk  เป็น Apps. ที่ไว้ใช้ส ารวจดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลที่เป็นบริวาณของดวงอาทิตย์
นั้นเอง ตัว Apps. เมื่อเปิดเข้ามาก็จะเจอดาวโลกลองเท้งเต้งอยู่กลางอวกาศ โดยมีจะมีวันเวลาปัจจุบันซึ่งจะอิง
เวลากับเวลาในเครื่องของเรา ตัวดวงดาวต่าง ๆ เราสามารถใช้นิ้วจับหมุนไปมาได้   ซึ่งก็จะเห็นดาวที่มีทั้งด้าน
มืดและด้านสว่างในช่วงเวลาขณะนั้น ด้านการให้ข้อมูลเราสามารถกดดูข้อมูลของแต่ละดาวได้จากปุ่ม     i   ที่มุม
บนซ้าย โดยจะมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภูมิศาสตร์  เช่นระยะทางของดาวดวงนั้นห่างจากพระอาทิตย์เท่าไหร่ , 
เส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าไหร่, ความหนาแน่นเท่าไหร่  และยังมีข้อมูลในส่วนของพ้ืนผิวดวงดาวแต่ละชั้นด้วยว่า
เป็นชั้นผิวอะไรบ้าง และถ้าดาวดวงไหนที่เคยมียานส ารวจไปร่อนลงแล้วก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้ด้วย   นอกจาก
ดาวเคราะห์หลักทั้ง 8 ดวงในระบบสุริยจักรวาลแล้วยังมีข้อมูลของดาวบริวาร  เช่นดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวาร
ของโลกเราหรือดวงจันทร์ของดาวเสาร์บอกไว้เช่นกัน 

คุณสมบัติหลัก: 
• GALAXY view ซูมเข้าออกเพ่ือดูทั้งกาแลคซีทั้ง 
• TIME MACHINE ก าหนดวันที่ที่คุณต้องการรวมทั้งแม้แต่นาทีและใช้เวลาการเดินทางผ่านเวลาและ

อวกาศ 
• MOVIES เก็บภาพยนตร์อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลก 
• SATELLITES ข้อมูลเรียลไทม์ของดาวเทียมเทียมท่ีน่าสนใจที่สุดของโลก 
•  INFO ข้อมูลทั่วไป  ชื่อ  มวล  รัศมี  ระยะทางไปดวงอาทิตย์  โครงสร้างภายใน  และภาพภารกิจทาง

วิทยาศาสตร์ 
•  MOONS ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน สามารถเลือกดาวเคราะห์ที่เหมือนโลก  ดาวเสาร์ 

ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร หรือ Urano และสังเกตเรียนรู้ 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



๑๐๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Touch Physics Lite 

 
 

Touch Physics Lite เป็น Apps. ที่ใช้เรียนฟิสิกส์โดยการวาดรูปทรงทางฟิสิกส์ด้วยดินสอสี จากนั้น
รูปร่างที่วาดเหล่านี้จะมีปฏิสัมพันธ์ท าให้มันเคลื่อนย้ายได้ตามกฎหมายทางกายภาพ เด็กสามารถใช้เวลาในการ
ฝึกปฏิบัติตามกฎหมายของฟิสิกส์  

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



๑๐๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

WolframAlpha 

 
 

Wolfram Alpha เป็น Apps. ที่ใช้ในการค านวณชั้งสูง นั้นคือระบบค้นหาความรู้ด้วยการค านวณ 
(computational knowledge engine) จากผู้ผลิตโปรแกรม Mathematica ที่หวังจะเสนอแนวทางใหม่ๆ 
ในการค้นหา นอกไปจากการค้นจากกูเกิลที่เรานิยมกันอยู่ในปัจจุบัน โดยการค้นหาใน Wolfram Alpha นั้น
จะเน้นไปทางข้อเท็จจริงทางวิชาการมากกว่า เช่น ระยะทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่, จ านวนประชากรของ
อุบลฯ เทียบกับภูเก็ต, ปริมาณโซเดียมในโค้ก หรือการค านวณอินทิกรัลของฟังก์ชั่น (ถ้าหา "blognone" จะไม่
เจอ ไปเจอเมือง Bagnone ในอิตาลีแทน) 

Wolfram Alpha นั้นสนับสนุนโดยพลังจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สร้างข้ึนด้วยฮาร์ดแวร์พิเศษจากเดลล์
โดยบริษัท R System ซึ่งในระบบทั้งหมดที่วางไว้กว่า 5 ที่นั้นมีโปรเซสเซอร์จ านวนรวมกันถึงกว่า 10,000 
คอร์เลยทีเดียว ระบบดังกล่าวนั้นใช้งาน Red Hat Enterprise และ Windows HPC Server เป็น
ระบบปฏิบัติการหลัก และแน่นอนว่าใช้การประมวลผลโดย Mathematica ด้วย 
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๑๐๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Word Wizard 

 
 

เป็น Apps. ที่ช่วยในการฝึกสะกดและสร้างค า ช่วยให้เด็กได้ยินเสียงของตัวอักษรและค า สามารถออก
เสียงและตรวจสอบการสะกดของค าและประโยคที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวอักษรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้ยัง
มีการฝึกการสะกดค าที่มีรายชื่อกว่า1, 400 ค าถามและค าตอบและที่ดีที่สุดคือการที่สามารถเพ่ิมค าในการสร้าง
แบบทดสอบการสะกดค าใดๆ และติดตามความคืบหน้าของเด็กได้ 

 

  

  
 
 

 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์   
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ เวลา      24     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  1  เรื่อง ตัวประกอบ เวลา        2     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 
 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การหาตัวประกอบของจ านวนนับ 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1  ตัวชี้วัด 
ค 1.4 ป.4/1 เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ได้ 

2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- แยกตัวประกอบของจ านวนนับได้ 
- หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับที่ก าหนดให้ได้ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แก้ปัญหาได้ 
- มีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การแยกตัวประกอบของจ านวนนับ 
- หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจ านวนนับและการแก้ปัญหา 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการคิด 
- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ใฝ่เรียนรู้ 
2.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด  
1.  ให้นักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์การหารจากแถบประโยคจากครู  ให้นักเรียนช่วยกันหาค าตอบ

และช่วยกันพิจารณาค าตอบที่ได้ว่า ค าตอบของข้อใดไม่มีเศษ หรือมีเศษ เป็น 0 บ้าง  



๑๑๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวอย่าง 
1.  46  2 = 23 

2.  35  5 = 7 

3.  46  6 = 7 

4.  48  8 =6 ) 

จากค าตอบที่นักเรียนได้ ช่วยกันสรุปได้ว่า “การหารที่ไม่มีเศษ หรือมีเศษเป็น 0 เรียกว่า การหาร
ลงตัว ส่วนการหารที่มีเศษเช่น 64  7 =  9 เศษ 1  , 38  4 =  9 เศษ 2  เรียกว่าการหารไม่ลงตัว”  ให้

นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการหารที่ลงตัวและไม่ลงตัวอีก 2 – 3 ตัวอย่าง  
 

2.  นักเรียนดูประโยคสัญลักษณ์การหาร ซึ่งมีทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวแล้วให้นักเรียน 3 
– 4 คน ช่วยกันออกมาแยกบัตรประโยคสัญลักษณ์การหารไว้เป็นกลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มหารลงตัว กลุ่มหารไป
ลงตัว โดยให้นักเรียนที่ออกมาดูบัตรประโยคสัญลักษณ์การหารชูขึ้นให้เพ่ือนดูเสียก่อนว่าหารลงตัวหรือไม่ลง
ตัว จะวางไว้กลุ่มใด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อนักเรียนช่วยกันแยกบัตรประโยคสัญลักษณ์โจทย์การหารได้แล้ว ให้ช่วยกันพิจารณาบัตรโจทย์  
การหารกลุ่มที่เป็นการหารลงตัว  เช่น  28  6 , 15  3 , 27  9  แล้วช่วยกันสรุปให้ได้ว่า 

 “เราน า 2 ไปหาร 8 ได้ลงตัว เราเรียกว่า 2 เป็นตัวประกอบของ 8” 
 “เราน า 9 ไปหาร 27 ได้ลงตัว เราเรียกว่า 9 เป็นตัวประกอบของ 27” 
 “เราน า 3 ไปหาร 15 ได้ลงตัว เราเรียกว่า 3 เป็นตัวประกอบของ 15” 
 “เราน า 4 ไปหาร 9 ไม่ลงตัว เราเรียกว่า 4 ไม่เป็นตัวประกอบของ 9” 
 
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปให้ได้ว่า “ตัวประกอบของจ านวนนับใด ๆ คือจ านวนนับที่หารจ านวน

นับนั้นได้ลงตัว” 
3.  ให้นักเรียนพิจารณาจ านวนนับสองจ านวนที่ครูก าหนดให้ แล้วให้บอกให้ได้ว่าจ านวนหนึ่งเป็นตัว

ประกอบของอีกจ านวนหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใด เช่น ก าหนด 6 กับ 48 , 6 เป็นตัวประกอบของ 48 หรือไม่
เพราะเหตุใด  

 ( 6 เป็นตัวประกอบของ 48 เพราะเราน า 6 ไปหาร 48 ได้ลงตัว ) 

 

8  2 

 

 

 

9  4 

 

 

 

15  3 

 

 

 

14  7 

 

 

 

27 9 

 

 
 

72  12 

 

 

 

36  9 

 

 

 

45  5 

 

 

 

28  6 

 

 

 

36  8 

 

 



๑๑๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ( 7 ไม่เป็นตัวประกอบของ 40 เพราะเราน า 7 ไปหาร 40 ไม่ลงตัว ) 
ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า 54 แล้วให้ช่วยกันตอบค าถามโดยให้ตอบ ปาก

เปล่า 
4.  ให้นักเรียนทดลองน าจ านวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 6 ไปหาร 6 ทีละจ านวนแล้วตอบค าถามดังนี้ 

- มีจ านวนนับใดบ้างที่น าไปหาร 6 ได้ลงตัว ( 1, 2, 3, 6 ) 
- นักเรียนมีวิธีหาตัวประกอบของ 6 อย่างไร ( พิจารณาจ านวนนับ 1 – 6 ว่ามีจ านวนนับใดน าไป

หาร 6 ได้ลงตัวบ้าง ) 
- ให้นักเรียนก าหนดจ านวน 2 - 3 จ านวนแล้วช่วยกันหาว่าตัวประกอบทุกตัวของจ านวนนั้นมี

อะไรบ้าง  เช่น 
8  ตัวประกอบของ  8  มี  1, 2, 4, 8 
12  ตัวประกอบของ  12  มี  1, 2, 3, 4, 6, 12 
15  ตัวประกอบของ  15  มี  1, 3, 5, 15 
ตัวประกอบของ  20  มี  1 ,2, 4, 5, 10, 20 
5. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปให้ได้ว่า “การหารที่ไม่มีเศษหรือมีเศษเป็นศูนย์เรียกว่า  การหารลง

ตัว”  “ตัวประกอบของจ านวนนับใด ๆ คือ จ านวนนับที่หารจ านวนนั้นได้ลงตัว” เช่น 36  9  กล่าวได้  ว่า 9 

เป็นตัวประกอบของ 36 เพราะว่าเราน า 9 ไปหาร 36 ได้ลงตัว  6. ให้นักเรียนพิจารณาการหารตัวประกอบ
แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
 
7.  การวัดผลและประเมินผล 

1.  ตรวจแบบทดสอบประจ าบท 
2.  สังเกตจากนักเรียนตอบค าถาม 
3.  ตรวจแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

 
8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  สื่อการเรียนรู้ 
1.  แบบฝึกทักษะ  
2.  หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 
3.  App Explain Everything 

8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องเรียน 

 
9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  

9.1 ด้านบวก 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 



๑๑๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

9.2 ด้านลบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

แนวทางแก้ไข 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จ านวนและการด าเนินการ เวลา      24     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  2  เรื่อง จ านวนเฉพาะและจ านวนประกอบ เวลา        2     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 

 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

จ านวนเฉพาะ คือ จ านวนที่มากว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และตัวมันเอง ส่วนจ านวน
ประกอบ คือ จ านวนที่มากกว่า 1 และไม่เป็นจ านวนเฉพาะ 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1  ตัวชี้วัด 
ค 1.4 ป.4/1 เข้าใจในระบบจ านวนและสามารถน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ได้ 

2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
- หาจ านวนเฉพาะที่ก าหนดให้ได้ 
- หาจ านวนประกอบที่ก าหนดให้ได้ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับ จ านวนเฉพาะ แก้ปัญหาได้ 
- มีทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- จ านวนเฉพาะ 

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการคิด 
- ทักษะการน าความรู้ไปใช้ 

4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  ใฝ่เรียนรู้ 
2.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคร่วมกันคิด  
1.  ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ท่องแม่ 7 , 8 
2.  สนทนานักเรียนเกี่ยวกับความจ าเป็นของสูตรคูณ 
3.  ให้นักเรียนเขียนจ านวนนับตั้งแต่ 1 – 50  ลงในสมุดเรียงล าดับลงไปแล้วให้  นักเรียนช่วยกันหาว่า

จ านวนแต่ละจ านวนตั้งแต่ 1 – 50 นั้น มีตัวประกอบกี่ตัว อะไรบ้าง เช่น 
 

1. มีตัวประกอบ 1 ตัว คือ 1 
2. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 2 
3. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 3 
4. มีตัวประกอบ 3 ตัว คือ 1 , 2 , 4 
5. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 5 
6. มีตัวประกอบ 4 ตัว คือ 1 , 2 , 3 , 6 
7. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 7 
8. มีตัวประกอบ 4 ตัว คือ 1 , 2 , 4 , 8 
9. มีตัวประกอบ 3 ตัว คือ 1 , 3 , 9 
10. มีตัวประกอบ 4 ตัว คือ 1 , 2 , 5 , 10 
11. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 11 
12. มีตัวประกอบ 6 ตัว คือ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12 
13. มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 , 13 

 
4.  ให้นักเรียนพิจารณาจ านวนที่มีตัวประกอบสองตัว ได้แก่ 2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13  แต่ละจ านวนมี

จ านวนใดบ้างเป็นตัวประกอบ ( 1 กับจ านวนนับนั้น )  ช่วยกันสรุปให้ได้ว่า “จ านวนนับที่มีตัวประกอบเพียง
สองตัว คือ 1 กับจ านวนนับนั้นเพียงสองตัวคือ 1 กับจ านวนนั้นเรียกว่า “จ านวนเฉพาะ” 

5.  ครูยกตัวอย่าง และให้นักเรียนตอบ  ค าถาม ดังนี้   
 

ตัวเลขจ านวน               และ                  
- ตัวประกอบของ 16 มีอะไรบ้าง ( มี 5 ตัว คือ 1 , 2 , 4 , 8 , 16 ) 
- ตัวประกอบที่เป็นจ านวนเฉพาะของ 16 มีอะไรบ้าง ( 2 ) 
- ดูจ านวน             แล้วตั้งค าถาม  ถามนักเรียนดังนี้ 
ตัวประกอบที่เป็นจ านวนเฉพาะของ 24 มีอะไรบ้าง ( 2 , 3 ) 
 

 
 
 
 
 
 

16 24 

24 

                     
  ตัวประกอบของ  35  มีอะไรบ้าง ( มี 4 ตัว คือ 1 , 5 , 7 , 35 ) 
  ตัวประกอบที่เป็นจ านวนเฉพาะของ 35 มีอะไรบ้าง ( 5 , 7 ) 
 

35 
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6.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปให้ได้ว่า “จ านวนนับที่มีตัวประกอบเพียงสองตัวคือ 1 และจ านวนนับ
นั้นเรียกว่าจ านวนเฉพาะ” และ“ตัวประกอบที่เป็นจ านวนเฉพาะของจ านวนนับใดก็ตาม เรียกว่าตัวประกอบ
เฉพาะ” 

7.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องจ านวนเฉพาะ และจ านวนประกอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัด 
 
7.  การวัดผลและประเมินผล 

1.  ตรวจแบบทดสอบประจ าบท 
2.  สังเกตจากนักเรียนตอบค าถาม 
3.  ตรวจแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

 
8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  สื่อการเรียนรู้ 
1.  แบบฝึกทักษะ  
2.  หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 
3.  App Explain Everything 

8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องเรียน 

 
9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  

9.1 ด้านบวก 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9.2 ด้านลบ 

                     
 นักเรียนมีวิธีหาตัวประกอบเฉพาะของ 30 อย่างไร (หาตัวประกอบทุกตัว 
              ของ 30 ก่อน แล้วหาว่ามีตัวประกอบใดบ้างเป็นตัวประกอบเฉพาะ) 
 -  ตัวประกอบของ 30 มีอะไรบ้าง ( 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 30 ) 
 

30 

                     
    ให้นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะของ 20 ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งนักเรียนก็ 
   ต้องหาตัวประกอบเฉพาะทุกตัวของจ านวน 20 ก่อน ตัวประกอบของ  
   20 มี 1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 20 
              -  ตัวประกอบเฉพาะของ 20 มี  2 , 5 ,  

20 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
แนวทางแก้ไข 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สารรอบตัว เวลา      24     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  1  เรื่อง สถานะของสาร เวลา        2     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 

 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

สารแต่ละชนิดต่างประกอบด้วยเนื้อสารที่เป็นอนุภาคเล็กๆ อยู่รวมกันมากมาย อนุภาคเล็กๆ เหล่านี้ไม่
สามารถมองเห็นได้ แต่อนุภาคเหล่านี้สามารถแสดงสมบัติของสารได้ การจัดเรียงและการยึดเหนี่ยวของอนุภาค 
ท าให้สารแต่ละชนิดแสดงสมบัติเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ตัวชี้วัด 
ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม. 1/1  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบาย
สมบัติขิงสารในแต่ละกลุ่ม 

ม. 1/2  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของ
สาร 

2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1)  ทดลองตรวจสอบการจัดเรียงตัวของอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคได้ (P) 
2)  อธิบายการจัดเรียง ระยะห่างระหว่างอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการ

เคลื่อนไหวของอนุภาคในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียง
อนุภาคของสารได้ (K) 

3)  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมกลุ่มและตั้งใจในการท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (A) 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- สารแต่ละชนิดมีสมบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของสารนั้น เช่น ที่อุณหภูมิห้อง เกลือเป็นของแข็ง 

น้ าเป็นของเหลวใส ลักษณะเฉพาะเช่นนี้สามารถใช้จ าแนกสารแต่ละชนิดออกจากกันถ้า
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป สมบัติบางประการของสารก็จะเปลี่ยนไป  

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
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4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
4.1  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการสังเกต 
4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
6.1 ขั้นสร้างความสนใจ 5 นาท ี

6.1.1  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้ค าถามน าการอภิปราย โดยใช้ app Keynote 
ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว่าสารต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราสามารถจ าแนกออกเป็นกี่สถานะ และมีสถานะ

อะไรบ้าง (3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส) 
- นักเรียนใช้เกณฑ์ใดมาใช้ส าหรับการจ าแนกสถานะของสาร (ใช้เกณฑ์การจัดเรียงอนุภาค

ของสาร รูปร่างและปริมาตรของสาร เป็นต้น) 
- แล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสารแต่ละชนิดมีการจัดเรียงอนุภาคเป็นอย่างไร (ฟังความ

คิดเห็นของนักเรียนโดยครูยังไม่เฉลย) 
6.1.2  ครูชี้แจงว่า “วันนี้เราจะได้ท าการทดลอง เรื่อง อนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส” 

6.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 45 นาที 
6.2.1 ครูชี้แจงจุดประสงค์การทดลองให้นักเรียนฟัง ดังนี้ 

1.  ลงมือปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนได้ 
2.  ออกแบบตารางการทดลองได้ 
3.  อภิปรายและสรุปผลการทดลองได้ 
4.  สามารถน าเสนอรายงานผลการทดลองต่อสมาชิกในห้องได้ 

6.2.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนการทดลองในใบกิจกรรมที่ 1
โดยมีการทดลองทั้งหมด 2 ตอน ใช้เวลาในการทดลอง 20 นาที นักเรียนบันทึกการทดลอง
ด้วย app iMovie 

6.2.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองลงใน app Pages นักเรียน
บันทึกผลการทดลองทั้ง 2 ตอน ลงไปในตารางที่นักเรียนออกแบบไว้ 

6.2.4 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลการทดลองมาอภิปรายและลงข้อสรุปผลการทดลอง 
6.3 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป 30 นาที 

6.3.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการทดลอง โดยใช้เวลาในการน าเสนอกลุ่มละ 3 
นาที น าเสนอด้วย Keynote  

6.3.2 ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
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- การเป่าลมในขวดอย่างช้าๆ เบาๆ ไปยังเม็ดพลาสติกเป็นแบบจ าลองที่แทนการจัดเรียง
อนุภาคของสารในสถานะใด และมีลักษณะอย่างไร (การเป่าลมอย่างช้าๆ เบาๆ ไปยังเม็ด
พลาสติกเป็นแบบจ าลองที่แทนการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ที่ทุก
อนุภาคมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาแต่อยู่ต าแหน่งเดิม และอนุภาคอยู่ชิดติดกันมีแรง
ระหว่างอนุภาคมากท าให้ของแข็งคงรูปอยู่ได้) 

- การเป่าลมในขวดแรงขึ้น ไปยังเม็ดพลาสติกเป็นแบบจ าลองที่แทนการจัดเรียงอนุภาค
ของสารในสถานะใด และมีลักษณะอย่างไร (การเป่าลมแรงขึ้น ไปยังเม็ดพลาสติกเป็น
แบบจ าลองที่แทนการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะของเหลวที่ทุกอนุภาคมีการสั่น 
อนุภาคอยู่ห่างกันเล็กน้อย มีการเคลื่อนตัวและการกระจายตัวทั่วก้นภาชนะจึงมีปริมาตร
เพ่ิมข้ึนท าให้ความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็งเมื่อเป่า
ลมแรงที่สุด) 

- การเป่าลมในขวดแรงที่สุด ไปยังเม็ดพลาสติกเป็นแบบจ าลองที่แทนการจัดเรียงอนุภาค
ของสารในสถานะใด และมีลักษณะอย่างไร (การเป่าลมอย่างแรงที่สุด ไปยังเม็ดพลาสติก
เป็นแบบจ าลองที่แทนการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะแก๊ส ที่ทุกอนุภาคมีการ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ฟุ้งกระจายเต็มภาชนะ ท าหึความหนาแน่นและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของเหลวและของแข็งมาก) 

- เกล็ดด่างทับทิมมีลักษณะอย่างไร (เป็นของแข็ง ลักษณะเป็นผลึกท่อนเล็กๆ สีม่วงเข้ม
เกือบด าและมันวาว) 

- เมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด (สีม่วงเข้ม
จากด่างทับทิมจะแพร่กระจายผสมกับน้ ากลายเป็นสีม่วง) 

- เมื่อเปิดฝาขวดที่บรรจุส าลีชุบสารละลายแอมโมเนียเจือจาง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เพราะเหตุใด (ได้กลิ่นแอมโมเนียฟุ้งกระจายไปทั่วห้องอย่างรวดเร็วโดยไม่เห็นอนุภาคใดๆ 
ในอากาศเพราะอนุภาคอนุภาคของแอมโมเนียมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า
ได้) 

- แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคในการทดลองที่ 1 มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในตอน
ที่ 2 อย่างไร (จากการทดลองทั้ง 2 ตอน แสดงว่าเกล็ดด่างทับทิมเปรียบเทียบได้กับ
แบบจ าลองอนุภาคของของแข็งที่คงรูปอยู่ได้ ด่างทับทิมผสมกับน้ าเปรียบเทียบได้กับ
แบบจ าลองอนุภาคของของเหลว ตอนที่ 1 ที่ 

- เป่าลมแรงขึ้น การเปิดฝาขวดที่บรรจุส าลีชุบสารละลายแอมโมเนีย จะได้กลิ่นแอมโมเนีย
ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องอย่างรวดเร็ว และมองไม่เห็นอนุภาคใดๆ ในอากาศเปรียบเทียบได้
กับแบบจ าลองอนุภาคของแก๊ส อนุภาคของด่างทับทิมแอมโมเนียมีขนาดเล็กมาก ไม่
สามารถด้วยตาเปล่า การท าการทดลองตอนที่ 2 สอดคล้องกับการอธิบายสถานะของสาร
โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสารในตอนที่ 1) 

6.4 ขั้นขยายความรู้ (Extend) 5 นาที 
6.4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง สถานะและความหนาแน่น

เป็นสมบัติของสารอย่างหนึ่งโดยครูใช้ค าถามน าการอภิปราย ดังนี้ 
- ของแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวเสมอไปหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เสมอไป 

เพราะของแข็งอาจมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวได้) 
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- เพราะเหตุใดน้ าแข็งจึงลอยน้ าได้ (เพราะสารที่มีความหนาแน่นต่ ากว่าจะลอยอยู่บนสารที่
มีความหนาแน่นมากกว่า และน้ าที่อุณหภูมิห้องมีความหนาแน่นมากกว่าน้ าแข็ง น้ าแข็ง
จึงลอยน้ าได้) 

- ท าไมเรือที่ท าจากเหล็ก จึงลอยที่ผิวน้ าได้ (เพราะปริมาตรของเรือเหล็กส่วนใหญ่เป็น
ปริมาตรของอากาศ ส่วนเหล็กจะเป็นส่วนของโครงสร้างรอบนอก ท าให้มวลต่อปริมาตร
หรือความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า เรือจึงลอยที่ผิวน้ าได้) 

6.5 ขั้นประเมินผล (Evaluate) 5 นาที 
6.5.1 ครูประเมินจากการบันทึกการทดลองลงในใบกิจกรรมที่ 1 
6.5.2 ครูสังเกตจากการตอบค าถาม 
6.5.3 ครูสังเกตจากการท าการทดลองของแต่ละกลุ่ม 

 
7.  การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- ทดลองตรวจสอบการจัดเรียงตัวของอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยใช้

แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคได้ 
- อธิบายการจัดเรียง ระยะห่างระหว่างอนุภาค แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค และการเคลื่อนไหว

ของอนุภาคในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสารได้ 
- มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมกลุ่มและตั้งใจในการท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
- นักเรียนปฏิบัติการทดลองได้ในระดับดีขึ้นไป 80 เปอร์เซ็นต์ 
- นักเรียนสามารถตอบค าถาม อย่างถูกต้อง 80 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป 
- ท างานกลุ่มร่วมกันได้ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งชั้น 

 
8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  สื่อการเรียนรู้ 
1)  app Touch Physics Lite 
2)  app Keynote  
3)  app iTune U 

8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
1)  ห้องสมุด 
2)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 (สสวท.) 

8.3  เครื่องมือที่ใช้ 
1)  แบบประเมินการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
2)  แบบบันทึกการสังเกตการตอบค าถาม 
3)  แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
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9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  
9.1 ด้านบวก 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9.2 ด้านลบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

แนวทางแก้ไข 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สารรอบตัว เวลา      24     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  2  เรื่อง ความร้อน เวลา        1     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 
 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งสามารถถ่ายโอนได้ ส่วนอุณหภูมิเป็นค่าที่บ่งบอกถึงระดับความร้อนของ
สาร และปริมาณความร้อนของสารใดๆ จะขึ้นกับมวลและอุณหภูมิของสารนั้น วัตถุชนิดเดียวกันมีอุณหภูมิ
เท่ากันวัตถุที่มีมวลมากกว่าจะมีปริมาณความร้อนมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกว่า หน่วยวัดปริมาณความร้อน 
เรียกว่า แคลอรี หรือจูล 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ตัวชี้วัด 
ว 3.1   เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม. 1/1  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์ และอธิบาย
สมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม 

ม. 1/2  อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของ
สาร 

2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1)  อธิบายความหมายของความร้อน อุณหภูมิ และปริมาณความร้อนได้ (K) 
2)  ค านวณหาค่าอุณหภูมิเมื่อมีการเปรียบเทียบสเกลของเทอร์มอมิเตอร์ในหน่วยต่างๆ ได้ (P) 
3)  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน (A) 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งสามารถถ่ายโอนได้ เมื่อหยดน้ าร้อนใส่มือ 1 หยด จะรู้สึกร้อน

ชั่วขณะ เพราะขณะที่ผิวหนังสัมผัสกับหยดน้ าร้อนจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากหยดน้ าสู่
ผิวหนังท าให้รู้สึกร้อน จนกระท่ังเข้าสู่สมดุลความร้อน  

3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการคิด 
- ทักษะการสังเกต 

4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
6.1 ขั้นสร้างความสนใจ 10 นาที โดนเปิด app iMovie  

6.1.1 ครูยกตัวอย่างสถานการณ์การทดลองหยดน้ าร้อนมาใส่มือ 1 หยด และจุ่มมือลงในอ่างน้ า
ร้อนเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยครูใช้ค าถามน าการอภิปราย ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว่าถ้าเราเอาหยดน้ าร้อนมาใส่มือ 1 หยด กับเอามือของเราลงไปจุ่มลงในอ่าง

น้ าร้อนแบบไหนจะรู้สึกร้อนกว่ากัน (การเอามือไปจุ่มลงในอ่างน้ าร้อน) 
- นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิของน้ าร้อน 1 หยดกับอุณหภูมิน้ าร้อนที่อยู่ในภาชนะเท่ากัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด (โดยปกติแล้วจะเท่ากันแต่เนื่องมาจากมีการถ่ายโอนความร้อนจาก
น้ าสู่สิ่งแวดล้อมท าให้อุณหภูมิของน้ าร้อน 1 หยดต่ ากว่าอุณหภูมิของน้ าในภาชนะ) 

6.2 ขั้นส ารวจและค้นหา 15 นาที ใช้ app Explain Everything  
6.2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของความร้อน อุณหภูมิ และปริมาณ

ความร้อน โดยครูใช้ค าถามน าการอภิปรายดังนี้ 
- นักเรียนคิดว่าความร้อน คืออะไร (ความร้อน คือพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้) 
- การถ่ายโอนของความร้อนมีลักษณะการถ่ายโอนอย่างไร (โดยจะถ่ายโอนความร้อนจาก

วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสู่วัตถุท่ีมีอุณหภูมิต่ า จนกระทั่งวัตถุท้ังสองมีอุณหภูมิเท่ากัน) 
- นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิ คืออะไร (อุณหภูมิเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงระดับความร้อนของสาร) 
- แล้วนักเรียนคิดว่าปริมาณของความร้อนจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง (ข้ึนอยู่กับมวลและ

อุณหภูมิ) 
- วัตถุชนิดเดียวกันจะมีปริมาณความร้อนเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เท่ากัน เพราะวัตถุ

ชนิดเดียวกันจะมีมวลเท่ากัน จึงท าให้มีปริมาณความร้อนเท่ากันด้วย) 
- วัตถุท่ีมวลมากจะมีปริมาณความร้อนมากกว่าหรือน้อยกว่าวัตถุท่ีมีมวลน้อย (มากกว่า 

เพราะปริมาณความร้อนจะขึ้นอยู่กับมวลและอุณหภูมิของสาร ดังนั้นถ้ามวลมากท าให้
ปริมาณความร้อนมากด้วย) 

6.3 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป (Explain) 20 นาที 
6.3.1 ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความร้อน ตามสื่อ Keynote  
6.3.2 ครูถามนักเรียนว่านักเรียนคนใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เรื่องความร้อนหรือไม่ (ถ้ามีครูอธิบายให้

ฟังแต่ถ้าไม่มีครูข้ามไปในขั้นตอนไป) 
6.4 ขั้นขยายความรู้ 10 นาที app Explain Everything  

6.4.1 ครูสอนเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอุณหภูมิเม่ือมีการเปรียบเทียบสเกลของเทอร์มอมิเตอร์ใน
หน่วยต่างๆ บนกระดาน 

6.4.2 ครูเพ่ิมเติมการให้นักเรียนฝึกค านวณโจทย์โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
แข่งขันกันแสดงวิธีท าบน app Explain Everything  



๑๒๕ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

6.4.3 ครูให้การบ้านเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอุณหภูมิเม่ือมีการเปรียบเทียบสเกล
ของเทอร์มอมิเตอร์ในหน่วยต่างๆ 5 ข้อ 

6.5 ขั้นประเมินผล  
6.5.1 ครูสังเกตจากการตอบค าถาม 
6.5.2 ครูสังเกตจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

 
7.  การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- อธิบายความหมายของความร้อน อุณหภูมิ และปริมาณความร้อนได้ 
- ค านวณหาค่าอุณหภูมิเมื่อมีการเปรียบเทียบสเกลของเทอร์มอมิเตอร์ในหน่วยต่างๆ ได้ 
- มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

เกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
- นักเรียนสามารถตอบค าถาม อย่างถูกต้อง 80 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป 
- ท างานกลุ่มร่วมกันได้ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งชั้น 

 
8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  สื่อการเรียนรู้ 
1)  app Touch Physics Lite 
2)  app Keynote  
3)  app iTune U 

8.2  แหล่งการเรียนรู้ 
1)  ห้องสมุด 
2)  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 (สสวท.) 

8.3  เครื่องมือที่ใช้ 
1)  แบบบันทึกการสังเกตการตอบค าถาม 
2)  แบบบันทึกการสังเกตการตอบค าถาม 
3)  แบบประเมินการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

 
9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  

9.1 ด้านบวก 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9.2 ด้านลบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



๑๒๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

แนวทางแก้ไข 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Questions and answers with is/am/are เวลา      6     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  1  เรื่อง is/am/are เวลา      3     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 

 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยค ของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน า 
2)  ฟังหรืออ่านได้ 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

สร้างประโยคและตอบค าถามได้จากประโยคต่างๆ พร้อมทั้งเลียงรูปประโยคค าถามและบอกเล่าซึ่งมร
วิธีการเลียงที่แตกต่างๆ กัน 
 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการพูด 
4.2  ความสามารถในการอ่าน 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
 1. น าเข้าสู่บทเรียน ด้วยกิจกรรมเกม Yes or No Game 
2. เรียนรู้ เข้าใจความหมายของการตั้งค าถามและการตอบค าถาม (Questions and Answers) การ

ตอบประโยคค าถามท่ีใช้กริยาช่วยมาน าหน้าประโยค ต้องตอบด้วย Yes or No เช่น 
 
 



๑๒๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 Are you a teacher? 
 Yes, I am/No, I am not. 
 

Is He a teacher? 
Yes, He is/No, he is not. 

  
 Is Mary in the class? 
 Yes, she is/No. she is not 
 

Are they football players? 
Yes, they are/No, they are not 

 
ครูใช้ App iToughts HD ในการสอนสร้างโครงสร้างรูปประโยค 

 
3. ทดสอบหลังเรียน โดยให้ นักเรียน ใช้ App Key note สร้างรูปประโยค พร้อมน าเสนอผลงาน 
 

7.  การวัดและประเมินผล 
1.  ตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ จากผลงานและการน าเสนอ  
2.  สังเกตผลการท ากิจกรรมผ่าน App ต่างๆ 
 

8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1.  App Conversation English 
2.  App Conversations in Daily Life 1 
3.  App Key note 
 

9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  
9.1 ด้านบวก 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9.2 ด้านลบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



๑๒๙ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
แนวทางแก้ไข 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Story Books เวลา      4     ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่  4  เรื่อง Riding Hood เวลา      4     ชั่วโมง 
สอนวันที่……………….เดือน……………………….………..พ.ศ………………………….… โรงเรียน 

 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั่นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 
2.  ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1  ตัวชี้วัด 
ต 1.1 ม.1/1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
2.2  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1)  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
     และอ่านบทสนทนานิทาน และเรื่องสั้น 
2)  นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ต้นและท้ายได้ถูกต้อง เน้นเสียงหนักเบา  
     มีเสียงสูง ต่ าในแต่ละประโยค แบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

อ่าน เข้าใจและมีอารมร่วมกับเนื้อหานิทานที่อ่าน 
 
4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการอ่าน 
4.2  ความสามารถในการฟัง 

 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.  มีวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู้ 
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ  
 1. ครูเปิด App Riding Hood ให้นักเรียนได้ฟังนิทาน 
2. ครูจับคู่ยักเรียนให้ฝึกเป็นผู้อ่านและผู้ฟัง โดยใช้ App Riding Hood 
3. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วย App iMovie โดยให้แต่ละคู่สลับกันเป็นผู้อ่าน เป็นผู้บันทึกภาพ 

และช่วยกันส ารวจวิธีการอ่าน การออกเสียง เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของตนเอง 
4. นักเรียนน าเสนอผลงาน 



๑๓๑ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

7.  การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตการการท างานเป็นทีม การสื่อสาร 
2.  ตรวจสอบการใช้ภาษา การอ่านออกเสียง 
3.  ตรวจสอบผลงาน ความถูกต้องในการอ่าน อารมณ์ร่วมในเนื้อหา  
 

8.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
1.  App Riding Hood 
2.  App iMovie 

 
9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน  

9.1 ด้านบวก 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

9.2 ด้านลบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. ผลสัมฤทธิ์ก่อน/หลังการเรียนรู้  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
12. บันทึกหลังการสอน 

ผลการจัดการเรียนการสอน 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

ปัญหา / อุปสรรค 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 



๑๓๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แนวทางแก้ไข 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
ลงชื่อ_____________________________ (ผู้บันทึก)  

                                       (                                             ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. 
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(๒๕๕๓). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 
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