
 
 
 
 

 
เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู ้

- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์  
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 

 





ค าค าน า 
 

คู่มือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔ เล่มนี้ เป็นคู่มือส าหรับการจัดท าหลักสูตรในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นแกนหลักร่วมกับแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ในโครงการ  เพ่ือให้ได้ต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือให้ครูสามารถน าไป
ประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ทั้งนี้เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้คู่มือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาม
หลักสูตรแกนกลางเล่มนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
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๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ความน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้เป็นบุคคลที่พร้อมในทุกด้านเพ่ือเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไป โดยเป็นผู้ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม รวมไปถึงการมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  มีเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยอยู่บนหลักความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

ด้านหลักการส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้  การเป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ด้านจุดหมายส าคัญเน้นย้ าให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และการมีทักษะชีวิต  

ทั้งนี้การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้น าวิสัยทัศน์ หลักการและ
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางมาพัฒนา โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ ซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่ในห้องเรียนหรือห้องสมุดเท่านั้น  แต่ทุก
คนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของดิจิตอล
ไฟล์  นอกจากนี้ ได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่ครอบคลุม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือการเสริมสร้างทักษะในการคิด ใฝ่เรียนรู้และแก้ปัญหา โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นศูนย์กลางของความรู้ เป็นการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นศูนย์กลางแทน โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
อยากเรียนรู้  ด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการแลกเปลียนเรียนรู้ส่งเสริม
สมรรถภาพให้มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการพัฒนาตนด้วย
การศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ



๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ต้องสร้างให้เกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 
๑ .การแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดชีวิต 
๒. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ 
๓. การคิดและการท างานเชิงสร้างสรรค์ 
๔. การสร้างจิตปัญญา และคุณความดี 
๕. การสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความเข้าใจ 
๖. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการด ารงชีวิต 
๗. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๘. มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
๙. มีความซื่อตรงยุติธรรม 
๑๐. ตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

ด้านกระบวนการจัดการการเรียนรู้  ได้แก่ 
๑. การอ่านและเรียนรู้ 
๒ .การท าโครงงาน 
๓. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. คุณธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. ความถนัดและความสนใจเฉพาะทาง 
๗. สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา 
๘. การบริหารความขัดแย้ง 
๙. การด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดท่ีแตกต่าง 



๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านคุณค่าและคุณลักษณะ ได้แก่ 
๑. ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
๒. ส านึกประชาธิปไตย 
๓. นับถือผู้อ่ืน 

 
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะ ที่เกิดกับตัวผู้เรียน   เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง ให้มีทักษะเฉพาะด้าน 
ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและ
การด าเนินชีวิต เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์  

ทั้งนี้ การน าทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ไปใช้ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาหลักได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและความเป็นพลเมืองที่ดี  การที่นักเรียนจะสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยบูรณาการของพ้ืนฐานความรู้
ดังกล่าวด้วย 

แม้ว่าสาระวิชาหลักมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของผู้เรียน แต่ยังไม่เพียงพอ 
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีให้สามารถด ารงอยู่ในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ดั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนควรจัดให้มี
การส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาวิชาการให้อยู่ในระดับสูงด้วยการสอดแทรกทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ดังนี้ 

 ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) 
 ความรู้ด้านการเงิน, เศรษฐกิจ, ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, 

Business and Enterpreneurial Literacy) 
 ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
 ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
นอกจากนี้ ยังมีทักษะ ๓ ด้านที่เป็นแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ควรสอดแทรกเข้าไปในสาระ

วิชาหลัก ดังนี้ 

 
ตัวอย่างแผนภาพแนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่แบ่งออกเป็น ทักษะ ๓ ด้าน 



๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑. ด้านทักษะชีวิตและการท างาน ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการคิดและองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มี
ความสามารถในการท างานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการด ารงชีวิตที่มีความซับซ้อนให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยทักษะด้านนี้ ประกอบด้วย  

๑.๑ ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Respondsibility) 
๑.๒ ความยืดหยุ่นและการปรับดัว (Flexibility and Adaptability) 
๑.๓ การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง (Creativity and Self-Direction) 
๑.๔ การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Producutivity and 

Accountability) 
๑.๕ ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 

 

 
ตัวอย่างแผนภาพแนวคิดส าคัญด้านทักษะชีวิตและการท างาน 

 
๒. ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านนี้จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมให้เข้าสู่การท างาน

ซึ่งมีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทักษะด้านนี้ประกอบด้วย  
๒.๑ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
๒.๒ การสื่อสารและความร่วมมือ 
๒.๓ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
 

 
ตัวอย่างแผนภาพแนวคิดส าคัญด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 



๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓. ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ด้วยสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะด้านนี้ ซ่ึงประกอบด้วย  

๓.๑ ใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน 
๓.๒ วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสม 
๓.๓ ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ตัวอย่างแผนภาพแนวคิดส าคัญด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 
 

ความสอดคล้องของสมรรถนะผู้เรียน คุณลักษณอันพึงประสงค์ กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 

แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนในด้านความรู้
สาระวิชาหลักและทักษะแห่งศตววรษที่ ๒๑ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เตรียมพร้อมในหลากหลายด้าน ทั้งด้าน
ความรู้และทักษะชีวิตที่จ าเป็นต้องมีในโลกปัจจุบันโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ สามารถน ามาเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นถึงทักษะที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยี ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จาก
โปรแกรมประยุกต์ (Application) ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยหลักสูตรได้ผเอ้ือให้ผู้สอนมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการออกแบบระบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้เท่าทัน
โลกยุคใหม ่ 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เห็นว่าแนวคิดของทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสอดคล้องกับสมรรถนะผู้เรียน คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  สามารถดูรายละเอียดได้จากตาราง ดังนี้ 

 



๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
บันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (Five steps for student development) 

กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล  คือ เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีทักษะชีวิต ร่วมมือในการท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี จะต้อง
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนส าคัญในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่า “บันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล (Five steps for student development)” ได้แก่ 

๑. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งค าถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ในการตั้งค าถาม (Learning to Question) 
๒. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 

อินเทอร์เน็ต หรือจากการฝึกปฏิบัติ ทดลอง  เป็นต้น ซึ่งจะส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ 
(Learning to Search) 

สมรรถนะผู้เรียน คุณสมบัติอันพึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - การแสวงหาความรู้ใหม่ตลอด
ชีวิต 

- ทักษะชีวิตและการท างาน 
- ทักษะการริเริ่มสร้างสรรค์และ

เป็นตัวของตัวเอง 
ความสามารถในการสื่อสาร การ
คิดและความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 

- การคิดและการท างานเชิง
สร้างสรรค ์

- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิพากษ์ 

- ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

- ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย 

- คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

- ใช้ทักษะในการแก้ปัญหา 
- มีทักษะการสื่อสารและการ

ร่วมมือท างานเป็นกลุ่ม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาและการด ารงชีวิต 
- ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี 
- มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและปฎิบัติงานได้
หลากหลาย 

- มีความรู้ด้านสารสนเทศ 
- มีความรู้เกี่ยวกับสื่อและความรู้

ด้านเทคโนโลยี 
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๓. การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้และสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหาความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพ่ือ

น าไปสู่การสรุปและสร้างองค์ความรู ้(Learning to Construct) 
๔. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้มาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้และมีทักษะในการสื่อสาร (Learning to Communicate) 
๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 
เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคมและ

ชุมชนรอบตัวตามวุฒิภาวะของผู้เรียน และจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to 
Serve) 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เครื่องมือส าคัญในการพัฒนา 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได ๕ ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี และการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่
ใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่อง
หรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และ Global Issue 
และด าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร น าเสนอ
ให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ และสามารถน าความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปท าประโยชน์แก่
สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้สาระ “การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study: IS)” ซึ่งแบ่งเป็น ๓ สาระ ประกอบด้วย 

IS ๑ - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระ
ที่มุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้าแสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์และสร้างองค์ความรู้ 

IS ๒ - การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
น าเสนอท่ีเหมาะสมหลากหลายรูปแบบและมีประสิทธิภาพ 

IS ๓ - การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าองค์
ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ 
(Public Service) 

โรงเรียนต้องน าสาระ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS) ไปสู่การเรียนการสอน 
ด้วยการจัดท ารายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่ก าหนด โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท วัยและพัฒนาการของผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 



๘ 
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บันได ๕ ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในคู่มือการจัดหลักสูตร
เล่มนี้จะเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ 

๑. คณิตศาสตร์ 
๒. วิทยาศาสตร์ 
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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 รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น า ไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา
ปีที ่๑ – มัธยมศึกษาปีที ่๓) โดยหลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือความ
เข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน ดังตัวอย่าง 
 
ว ๑.๑ ป. ๔/๑ 

 
 
 ป .๔/๑  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้อที่ ๑ 
 ๑.๑ สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๑  
 ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ค ๑.๒ ป. ๔/๒ 

 
 
ป .๔/๒  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้อที่ ๒ 
 ๑.๒ สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๒ 
 ค  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์ : การน าความรู้ 
ทักษะและกระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน 
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต 
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล 
มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ 
และสร้างสรรค์ 

สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยใน ๓ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

องค์ความรู้ ทกัษะส าคัญ 
และคุณลกัษณะ 

ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู้ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

ภาษาต่างประเทศ : ความรู้
ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรม
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้
และการประกอบอาชีพ 
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โดยในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางตาม
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการประเมินระดับชั้นเรียน ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ โดยสามารถใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน และ การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
เองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน  

๑.วิธีการวัดและประเมิน 
๑.๑ ทดสอบ 
๑.๒ ตรวจใบงาน 
๑.๓ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรรมกลุ่ม 
๑.๔ ประเมินผลงานกลุ่ม 

๒. เครื่องมือวัดและประเมิน 
๒.๑ แบบทดสอบ 
๒.๒ แบบประเมินใบงาน 
๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 
๒.๔ แบบประเมินผลงานกลุ่ม 

๓. เกณฑ์การวัดและประเมิน 
๓.๑ การวัดผล สัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ 

ระดับ ๕ ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป  =  ดีมาก  
ระดับ ๔ ถูกต้อง  ๗๐% - ๗๙%  =  ดี 
ระดับ ๓ ถูกต้อง  ๖๐% - ๖๙% =  ค่อนข้างดี 
ระดับ ๒ ถูกต้อง  ๕๑% -  ๕๙% =  ปานกลาง 
ระดับ ๑ ถูกต้อง  ๕๐%   =  ผ่าน 

๓.๒ การประเมินใบงาน 
แบบที่ ๑ แบบประเมินความถูกต้อง (จากเนื้อหาสาระในใบงานของแต่ละแผนการจัดกาเรียนรู้) 

ระดับ ๕ ถูกต้อง ๘๐% ขึ้นไป  =  ดีมาก 
ระดับ ๔ ถูกต้อง ๗๐% - ๗๙%  =  ดี 
ระดับ ๓ ถูกต้อง ๖๐% - ๖๙% =  ปานกลาง 
ระดับ ๒ ถูกต้อง ๕๑% - ๕๙% =  พอใช้ 
ระดับ ๑ ถูกต้องต่ ากว่า ๕๐%  =  ควรปรับปรุง 

  

 

ล าดับ 
ที ่

ช่ือ - สกุล 
ความถูกต้องของงาน 

รวม 
ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

        
        
        
        
        
        



๑๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แบบที่ ๒ แบบประเมินความถูกต้องและความคิดสร้างสรรค์ 
ระดับ ๕ ๙ - ๑๐  คะแนน  = ดีมาก 
ระดบั ๔ ๗ - ๘ คะแนน = ดี 
ระดับ ๓ ๕ - ๖  คะแนน = ปานกลาง 
ระดับ ๒ ๓ - ๔ คะแนน = พอใช้ 
ระดับ ๑ ๐ - ๒ คะแนน = ปรับปรุง  

 
๓.๓ การประเมนิพฤติกรรมการการเรียนรู้รายบุคคล 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ดี 
๔ - ๖   คะแนน  = พอใช้ 
๐ - ๓   คะแนน  = ปรับปรุง 

 
๓.๔ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ดี 
๔ - ๖   คะแนน  = พอใช้ 
๐ - ๓   คะแนน  = ปรับปรุง 

ข้อ พฤติกรรมทีส่ังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีการประชุมวางแผนร่วมกัน     
๒. มีการแบ่งหน้าท่ีกันในกลุ่มเพื่อรับผิดชอบ     
๓. ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     
๔. มีการร่วมกันแก้ปัญหา     
๕. มีการยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน     

 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
ความถูกต้องของงาน ความคิดสร้างสรรค์ 

รวม 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

             
             

             

ข้อ พฤติกรรมทีส่ังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้      
๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ

คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 
    

๓. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสอื สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
เลือกใช้สื่อน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

    

๔. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     
๕. สามารถบันทึกและสรุปความรู้ วิเคราะห์ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู้ 

สรุปเป็นองค์ความรู ้
    



๑๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
หลักสูตรการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

คณิตศาสตร์ 

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

ด าเนินการต่าง 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 

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 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด

อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบช่วยให้
คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ 

โดยก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 
 จ านวนและการด าเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจ านวน ระบบจ านวนจริงสมบัติ

เกี่ยวกับจ านวนจริง การด าเนินการของจ านวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนและการใช้
จ านวนในชีวิตจริง 

 การวัด ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พ้ืนที่ปริมาตรและความจุเงินและเวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ 
การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติการแก้ปัญหาเก่ียวกับการวัด และการน าความรู้เกี่ยวกับการ
วัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

 พีชคณิต แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เซตและการด าเนินการของเซต การให้เหตุผล 
นิพจน์สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การก าหนดประเด็น การเขียนข้อค าถาม การก าหนดวิธี
การศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล 
การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การส ารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและ
ความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผลการ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ จ าแนก  รวบรวม สรุป 

บันทึก คาดคะเน ประดิษฐ์ หาพ้ืนที่ วิเคราะห์ แสดงวิธีหาค าตอบ คาดคะเนหาพ้ืนที่ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผล การสื่อสาร การน าเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 



๑๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 มีความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มีความรู้ความเข้าใจการนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 

และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 มีความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
 มีความรู้ความเข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา 
 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และ

การน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค ๑๔๑๐๑                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
เวลาเรียน  ๑๖๐  ชั่วโมง                           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ รู้ไหม ใครมากกว่า ค ๑.๑ ป.๔/๑ 
ค ๑.๑ ป.๔/๒ 

๑๕ ๘ 

๒ โจทย์ปัญหาพาสนุก ค ๑.๒ ป.๔/๑ 
ค ๒.๑ ป.๔/๒ 
ค ๑.๒ ป.๔/๔ 

๒๐ ๑๐ 

๓ พื้นที่บ้านของฉัน ค ๒.๑ ป.๔/๑ 
ค ๒.๑ ป.๔/๒ 
ค ๓.๑ ป.๔/๔ 
ค ๓.๑ ป.๔/๕ 

๒๐ ๑๐ 

๔ แผนการจดันิทรรศการผลงานนักเรียน ค ๒.๑ ป.๔/๓ 
ค ๒.๑ ป.๔/๑ 
ค ๒.๒ ป.๔/๒ 
ค ๒.๒ ป.๔/๓ 

๒๐ ๑๐ 

๕ มุม เส้นขนาน และส่วนประกอบของรูป
วงกลม 

ค ๓.๑ ป.๔/๑ 
ค ๓.๑ ป.๔/๒ 
ค ๓.๑ ป.๔/๓ 

๒๐ ๘ 

๖ รูปทรงเรขาคณิตท าอะไร ไดม้ากกว่าท่ี
คิด 

ค ๓.๑ ป.๔/๔ 
ค ๓.๑ ป.๔/๕ 
ค ๓.๒ ป.๔/๑ 

๒๐ ๘ 

๗ ฝึกสมองลองปญัญา ค ๔.๑ ป.๔/๑ 
ค ๔.๑ ป.๔/๒ 

๑๕ ๖ 

๘ รายงานการส ารวจ การเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ป. ๔ ค ๕.๑ ป.๔/๑ , ค ๕.๒ ป.๔/๒ 

ค ๕.๓ ป.๔/๓, ค ๖.๑ ป.๔/๑ 
ค ๖.๑ ป.๔/๒, ค ๖.๑ ป.๔/๓ 
ค ๖.๑ ป.๔/๔, ค ๖.๑ ป.๔/๕ 
ค ๖.๑ ป.๔/๖ 

๓๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๑๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายป ี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 

 
 
 



๑๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
๑. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทน 
๒. ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย 
๓. การเปรียบเทียบจ านวน 
๔. การเรียงล าดับจ านวน 
๕. การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่อสาร 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๑.  ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม

ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
จ านวนนับที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรียนและการท างาน
กลุ่ม 

๒.  ตระหนักถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการร่วมศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

๓.  มีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์การ
ท างาน 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑.  การสื่อสารเพ่ืออธิบาย

ความส าคัญของจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

๒.  สามารถน าเสนอจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

๓.  การแสดงทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเกี่ยวกับ
จ านวนนับที่มากกว่า  

 ๑๐๐,๐๐๐ 
๔.  การน าความรู้ทางคณิตศาสตร์

มาประยุกต์หรือเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

จ านวนที่
นับ

มากกว่า 
๑๐๐,๐๐

๐ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทน 
๒.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย 
๓.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบจ านวน 
๔.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดับจ านวน 
๕.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่อสาร 
๖.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
๗.   ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
๘.   แบบบันทึกผลการอภิปราย 
๙.   บันทึกความรู้ 
๑๐. การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 



๒๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. ๔ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  

(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 
๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย ์(ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

(ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 
 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
๑.  การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
๒.  การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
๓.  การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
๔.  การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
๕.  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 
 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า… 
– จ านวนนับท่ีมีตัวเลขหกหลัก ตัวเลขท่ีอยู่ทางซ้ายสดุ 

 เป็นตัวเลขหลักแสน และแสดงจ านวนทีละแสน 
 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
– นักเรียนสามารถน าความรูเ้กี่ยวกับจ านวนนับที่ 

 มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ใช้ในชีวิตไดอ้ย่างไร 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
๑.  จ านวนนับท่ีมีตัวเลขหกหลัก ตัวเลขท่ีอยู่ทางซ้ายของหลัก

หมื่นเป็นตัวเลขหลักแสน 
๒.  การเขียนตัวเลขแทนจ านวนใด ๆ ในรูปกระจายเป็นการ

เขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของ
จ านวนนั้น 

๓.  จ านวนสองจ านวน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันอาจมีค่า
เท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่ากัน 

๔.  การเรียงจ านวนหลาย ๆ จ านวน ท าได้โดยการ
เปรียบเทยีบจ านวนทีละคู ่แล้วเรยีงล าดับจากจ านวนที่มี
ค่ามากไปหาจ านวนที่มีค่าน้อย จากจ านวนที่มีค่าน้อยไป
หาจ านวนท่ีมีค่ามาก 

๕.  เลขบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณยี ์ทะเบียน 
พาหนะ ปีพุทธศักราชและคริสต์ศกัราชเป็นตัวเลขท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ควรอ่าน เขียนให้ถูกต้อง เพื่อให้สื่อสารกับ
ผู้อื่นไดเ้ข้าใจตรงกัน 

 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  การสื่อสารเพื่ออธิบายความส าคัญของจ านวนนับท่ี

มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๒.  สามารถน าเสนอจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๓.  การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ

จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๔.  การน าความรู้ทางคณติศาสตรม์าประยุกต์ หรือเช่ือมโยง

ไปใช้ในชีวิตจริง 

 



๒๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทนจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย 
๓. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเปรียบเทียบจ านวน 
๔. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การเรียงล าดับจ านวน 
๕. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้การอ่านตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสาร 
๖. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ 
๗. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมายและน าเสนอ 
๘. แบบบันทึกผลการอภิปราย 
๙. บันทึกความรู้ 
๑๐. การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
 

๒. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

๑) การทดสอบ 
๒) การสนทนาซักถาม 
๓) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม 
๔) การประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิม 
๕) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 
 

๒.๒ เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู ้
๑) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
๒) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม 
๓) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม 
๔) แบบประเมินด้านคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม 
๕) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

๓. สิ่งที่มุ่งประเมิน 
๓.๑  ความเข้าใจ ๖ ด้าน ได้แก ่การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้ ดัดแปลง และน าไปใช้ การมี

มุมมองที่หลากหลาย การให้ความส าคัญในความรูส้กึของผู้อื่นและการรู้จักตนเอง 
๓.๒  สมรรถนะส าคัญ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลย ี
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์เช่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้เป็นอยู่พอเพยีง รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์รักความเป็นไทย มีจิต

สาธารณะ 
 

 
ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑         จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐                                                  เวลา ๑๐ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑ การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทน จ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒ ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓ การเปรยีบเทียบจ านวน ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๔ การเรยีงล าดับจ านวน ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๕ การอ่านตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสาร ๒ 

 
 
 
 



๒๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทน จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

จ านวนนับท่ีมีตัวเลขหกหลัก ตัวเลขท่ีอยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นตัวเลขหลักแสน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี 

๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดอูารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย์ 
(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหน่ึงร้อยและศูนย์ (ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได้ (K) 
๒.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P) 
๓.  น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ มีความรับผิดชอบและท างานเป็นระเบียบ รอบคอบ (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เขียนและอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือ
แทนจ านวนนับที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  

เขียนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแทน
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

เขียนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแทน
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ 
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

เขียนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือ
แทนจ านวนนับที่
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ 
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

เขียนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแทน
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

สามารถเขียนและ
อ่านตัวเลขฮินดูอา
รบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแทน
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้

น าเสนอการใช้
ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

น าเสนอการใช้
ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙% 

น าเสนอการใช้
ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

น าเสนอใช้ภาษา
และสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

น าเสนอใช้ภาษา
และสญัลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  



๒๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

น าความรู้และทักษะ
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ยกตัวอย่างจ านวน
นับจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ และ
ที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน 
โดยสามารถอ่าน
และเขียน ได้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

ยกตัวอย่างจ านวน
นับจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ และ
ที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน 
โดยสามารถอ่าน
และเขียน ได้
ถูกต้อง ๗๐% - 
๗๙% 

ยกตัวอย่าง
จ านวนนับจาก
แหล่งความรูต้่างๆ 
และที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน 
โดยและสามารถ
อ่านและเขียน ได้
ถูกต้อง ๖๐% - 
๖๙% 

ยกตัวอย่างจ านวน
นับจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ และที่
พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน โดย
สามารถอ่านและ
เขียน ได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

ยกตัวอย่างจ านวน
นับจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ และที่
พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน โดย
สามารถอ่านและ
เขียน ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐% 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     
๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ

คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 
    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. การอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทนจ านวนนับ 
๒. การอ่านจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เขียนตัวเลขไทยแทนจ านวนนับทีม่ากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได ้
วิทยาศาสตร ์  ศึกษาเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ฯลฯ 
สังคมศึกษาฯ  ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมลูประชากร พื้นที่ ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
สุขศึกษาฯ  ค้นคว้าข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสุขภาพ 
ศิลปะ  การเขียนภาพแสดงจ านวนนับ 
ภาษาต่างประเทศ  การนับจ านวนเป็นภาษาอังกฤษ 
การงานอาชีพฯ  ศึกษาข้อมูลสถติิด้านการเกษตร 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จ านวน ๘ ข้อ ๑๐ นาที จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๒.  ตั้งค าถามทบทวนจ านวนและตัวเลขท่ีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ โดยอ่านบัตรตัวเลข บัตรภาพ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑.  นักเรียนดูบัตรภาพลูกคิดแสดงจ านวนเช่น ๔๓,๕๖๒ ให้นักเรียนแปลภาพและฝึกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก 



๒๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตัวเลขไทย และตัวหนังสือบนกระดานด า ยกตัวอย่างท านองนี้ อีก ๒–๓ ตัวอย่าง จนนักเรียนเข้าใจ 
๒.  ให้นักเรียนแต่ละแถวผลัดกันออกมาเขียนตัวเลข แสดงจ านวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ โดยให้นักเรียนคนถัดไปเขียน

เป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ตามล าดับ ผลัดกันเขียนจนนักเรียนในห้องทุกคนเกิดความช านาญ 
๓.  ให้นักเรียนดูแผนภูมิจ านวนนับทีละ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงการอ่าน

ตัวเลขในหลักต่าง ๆ ตั้งแต่หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักหมื่น หลักแสนและหลักล้าน 
๔.  ครูน านักเรียนศึกษาเนื้อหาการอ่านและเขียนตัวเลข ตัวหนังสือแทนจ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ในหนังสือ

เรียนสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Math Island และ Math Whole 

๕.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ ๑ /Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Math Island, Mathway และ 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math  

   ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 
๑.  ฝึกแทนค่าจ านวนจากลูกคิดที่มีจ านวนมากกว่า ๖ หลัก โดยให้นักเรียนแทนค่าจ านวนลูกคิดด้วยตัวเลข พร้อมกับ

ฝึกอ่านจ านวนนั้น 
๒.  ฝึกอ่านจ านวนจากบัตรตัวเลขหรือลูกคิด 
๓.  นักเรียนฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือจากภาพและหลักลูกคิด 
๔.  นักเรียนท ากิจกรรมด้วย Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Mathway, Mencal: Mental Arithmetic 

Training, Improve Your Skills In Math และ Where's My Water? 
ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑   อ่านจ านวนนับท่ีมีค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างมาน าเสนอ  
๒.  เขียนจ านวนนับท่ีมีค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ที่ยกตัวอย่างมาน าเสนอ 
๓.  น าเสนอความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการซื้อ ขายในชีวิตจริง ด้วย Application Pages หรือ Keynote 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
๑.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า จ านวนที่เขียนด้วยตัวเลข ๖ หลัก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นตัวเลขใน

หลักแสน 
๒.  ความหมายของแสน คือ สิบหมื่น และความหมายของหมื่น คือ สิบพัน 
๓.  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  ให้นักเรียนส ารวจสิ่งท่ีเกี่ยวกับจ านวน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วรถเมล์ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ฯลฯ 
๒.  ศึกษาส ารวจข้อมูลจ านวนนับจากสิ่งพิมพ์ แล้วฝึกเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือ 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.  หนังสือพิมพ ์
๒.  บัตรตัวเลขบัตรภาพจ านวนต่าง ๆ 
๓.  บัตรภาพลูกคิด 
๔.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๕.  ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ 
๖.  Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

Math Island  
Math Whole 
Mathway  
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

 



๒๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Where's My Water? 

 
๑๐. ตัวอย่าง ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๑ เร่ืองการอ่าน – เขียนจ านวนนันที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 



๒๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๒๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

การเขียนตัวเลขแทนจ านวนใด ๆ ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจ านวนนั้น 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย ์(ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  บอกค่าตัวเลขตามค่าประจ าหลักของจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และเขียนในรูปกระจายได ้(K) 
๒.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P) 
๓.  น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้(P) 
๔.  มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ มีความรับผิดชอบและท างานรอบคอบเป็นระเบียบและมีความเช่ือมั่นในตนเอง (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

บอกค่าตัวเลขตามค่า
ประจ าหลักของ
จ านวนนับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และเขียน
ในรูปกระจาย 

บอกค่าตัวเลขตาม
ค่าประจ าหลักของ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ
เขียนในรูป
กระจาย ได้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

บอกค่าตัวเลขตาม
ค่าประจ าหลักของ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ
เขียนในรูป
กระจายได้ 
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

บอกค่าตัวเลข
ตามค่าประจ า
หลักของจ านวน
นับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ
เขียนในรูป
กระจายถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

บอกค่าตัวเลขตาม
ค่าประจ าหลักของ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ
เขียนในรูปกระจาย 
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

บอกค่าตัวเลขตาม
ค่าประจ าหลักของ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ และ
เขียนในรูปกระจาย
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์สื่อ
ความหมายได ้

พูดหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

พูดหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙% 

พูดหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

พูดหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

พูดหรือสื่อสาร
เกี่ยวกับตัวเลขท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. ค่าประจ าหลักและการเขยีนในรูปกระจาย 
๒. การเขียนในจ านวนในรูปกระจาย 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เขียนตัวเลขไทยแทนจ านวนนับทีม่ากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได ้
วิทยาศาสตร ์  ศึกษาเกี่ยวกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ฯลฯ 
สังคมศึกษาฯ  ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมลูประชากร พื้นที่ ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ศิลปะ  การเขียนแผนผังความคดิเรื่องจ านวนนับท่ีมากกว่า๑๐๐,๐๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ  การนับจ านวน อ่าน และเขียนเปน็ภาษาอังกฤษ 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑.  ทบทวนจ านวนและตัวเลขท่ีไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ โดยอ่านบัตรตัวเลข บัตรภาพ 
๒.  ตั้งค าถามทบทวนการอ่านและเขียนตัวเลขไทย ฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจ านวนนับจากบัตรตัวเลขโดยสุม่

นักเรียนออกมาอ่านตามที่ก าหนด 
ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 

๑.  ให้นักเรียนดูแผนภูมิช่ือหลักเลข แสดงค่าประจ าหลักของจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แล้วให้นักเรียนฝึกแจกแจง
ค่าประจ าหลัก 

๒.  ให้นักเรียนออกมาจัดลูกคิด แสดงจ านวน ๔๕๘,๒๑๗ นักเรียนและครรู่วมแสดงความคดิเห็นว่าตัวเลขแตล่ะตัวอยู่
ในหลักใด จากนั้นให้นักเรยีนออกมาเขียนในรูปกระจายจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ๒–๓ ตัวอย่างจนนักเรยีนเข้าใจ 

๓.  ครูเขียนโจทย์เลขจ านวน ๕ ข้อที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ที่มีหลักใดหลักหนึ่งเป็น ๐ สุ่มนักเรียนใหต้อบค าถามว่าอยู่
ในหลักใด มีค่าเท่าไร และจะอ่านจ านวนนั้นอย่างไร 

๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรูปกระจาย ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ เลม่ ๑ ส านักพิมพ์วฒันาพานิช /Application สื่อการเรียนรูค้ณติศาสตร ์Math Island และ Math 
Whole 

๕.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที ่๒ การกระจายตัวเลขในหลักต่าง ๆ /หรือฝึกฝนทาง 
Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์Math Island, Mathway และ Mencal: Mental Arithmetic Training, 
Improve Your Skills In Math 

 



๒๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  นักเรียนจัดลูกคดิแสดงจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แล้วแสดงการนับหลักต่าง ๆ ทีละหลักและส่งตัวแทนออกมา

นับ แล้วบอกว่าตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่นหลักใดมีค่าเท่าไร 
๒.  นักเรียนเขียนจ านวนต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปกระจายโดยใสต่ารางแสดงเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ๙,๙๐๒,๗๑๖ 

ล้าน แสน หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย 
๙ ๙ ๐ ๒ ๗ ๑ ๖ 

๓.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที ่๔ การเขียนรูปกระจาย ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร ์
เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรูค้ณติศาสตร ์Mathway, Mencal: Mental 
Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math และ Where's My Water? 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑.  พูดหรือสื่อสารเกี่ยวกับตัวเลขที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได ้
๒.  น าความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในการซือ้ขายในชีวิตจริงได ้
๓.  น าเสนอความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการซื้อ ขายในชีวิตจริง ด้วย Application น าเสนองาน Pages หรือ 

Keynote 
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 

๑.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า การเขียนตัวเลขแทนจ านวนใด ๆ ในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของ
ตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของจ านวนนั้น 

๒.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  การส ารวจสิ่งของเกี่ยวกับจ านวน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลสถติติ่าง ๆ 
๒.  สร้างช้ินงานด้วยตนเองเกี่ยวกบัค่าประจ าหลัก โดยอาจวาดภาพแสดงค่าประจ าหลักตามความถนดัและความสนใจ 

อย่างน้อยคนละ ๑ ช้ินงาน 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.  ลูกคิด 
๒.  บัตรตัวเลข 
๓.  แผนภูมิชื่อหลักเลข 
๔.  หนังสือเรยีนสาระการเรยีนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๕.  ใบกิจกรรมที่ ๒การเขียนรูปกระจาย /Application สื่อการเรียนรู้คณติศาสตร ์  

Math Island  
Math Whole 
Mathway  
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Where's My Water? 

 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่าง ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ืองการกระจาย 
 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๓๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ การเปรียบเทียบจ านวน เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

จ านวนสองจ านวน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน อาจมีค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่ากัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย ์(ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  เปรียบเทียบจ านวนนับท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และใช้เครื่องหมายแสดงการเปรยีบเทียบได้ถูกต้อง (K) 
๒.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P) 
๓.  น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  ท างานเป็นระเบียบ รอบคอบ กล้าแสดงความคิดเห็น และการท างานร่วมกันเป็นทีม (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เปรียบเทยีบจ านวน
นับท่ีมากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้
เครื่องหมายแสดงการ
เปรียบเทยีบ 

เปรียบเทยีบ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้
เครื่องหมายแสดง
การเปรยีบเทียบ 
ได้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

เปรียบเทยีบ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้
เครื่องหมายแสดง
การเปรยีบเทียบ 
ได้ถูกต้อง    
๗๐% - ๗๙%  

เปรียบเทยีบ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดย
ใช้เครื่องหมาย
แสดงการ
เปรียบเทยีบได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

เปรียบเทยีบ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้
เครื่องหมายแสดง
การเปรยีบเทียบ 
ได้ถูกต้อง     
๕๐% - ๕๙% 

เปรียบเทยีบ
จ านวนนับท่ี
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้
เครื่องหมายแสดง
การเปรยีบเทียบ 
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
น าความรู้และทักษะ
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

น าเสนอผลงาน การ
เปรียบเทยีบจ านวน 
ที่น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน ได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิดสร้างสรรค์

น าเสนอผลงาน 
การเปรยีบเทียบ
จ านวน ทีน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้

น าเสนอผลงาน 
การเปรยีบเทียบ
จ านวน ที่น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมี
บางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็

น าเสนอผลงาน 
การเปรยีบเทียบ
จ านวน ท่ีน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วน
ใหญ่ผิด ต้องได้รับ
ค าแนะน า ด้าน

น าเสนอผลงาน 
การเปรยีบเทียบ
จ านวน ที่น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ต้อง
ได้รับค าแนะน าทุก
ข้อ 



๓๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ดีเยี่ยม ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

ความคิดสร้างสรรค์
ต้องปรับปรุง 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น กล้าแสดงออก) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 
 
 

๕. สาระการเรียนรู ้
๑. การเปรียบเทยีบจ านวน 
๒. การเปรียบเทยีบจ านวนท่ีมีจ านวนหลักไมเ่ท่ากัน 
๓. การเปรียบเทยีบจ านวนท่ีมีจ านวนหลักเท่ากัน 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  ตอบค าถามเกี่ยวกับการเปรียบเทยีบจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
วิทยาศาสตร ์  เปรียบเทยีบระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และโลกกับดวงจันทร์ 
สังคมศึกษาฯ  เปรียบเทยีบข้อมูลเกี่ยวกับประชากร พื้นที ่
ศิลปะ  เขียนแผนภาพความคิดแสดงจ านวนท่ีมีหลักเท่ากัน และจ านวนที่มหีลักไม่เท่ากันได ้
ภาษาต่างประเทศ  อ่านและเขียนจ านวนที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เป็นภาษาอังกฤษได ้

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑.  ตั้งค าถามทบทวนการเปรียบเทียบจ านวนนับสองจ านวนที่ไมเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ โดยให้นักเรียนบอกจ านวนหนึ่งและ

ให้นักเรียนอีกคนบอกจ านวนท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากัน โดยยกตัวอย่างทั้งจ านวนที่มีหลักเท่ากันและจ านวนหลักไม่
เท่ากัน 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑.  ให้นักเรียนสังเกตจ านวน ๒ จ านวนที่มีหลักไม่เท่ากัน จ านวนที่มีหลักมากกว่าจะมีคา่มากกว่าจ านวนที่มีหลักน้อย

กว่า 
๒.  ให้นักเรียนสังเกตจ านวน ๒ จ านวนที่มีหลักเท่ากันโดยเปรียบเทียบตัวเลขในหลักทางซ้ายมือในหลกัสูงสุดถ้าตัวใด

มากกว่าจ านวนนั้นมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขในหลักสูงสดุเท่ากันให้เปรยีบเทียบในหลักรองลงมา 



๓๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓–๔ คน ช่วยกันท าบัตรจ านวนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบตามความสนใจ โดยเขียน
จ านวนที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แล้วน ามาวางคละกัน ให้นักเรียนในกลุ่มผลัดกันหยิบครั้งละ ๒ ใบ และแสดงโดยใช้
สัญลักษณ ์=, ≠, >, < 

๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา การเปรยีบเทียบจ านวน ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร ์เล่ม ๑ 
ส านักพิมพว์ัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้คณติศาสตร ์Math Island และ Math Whole 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  นักเรียนออกมาจัดลูกคิด ๒ อัน แสดงจ านวนหลักเท่ากัน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรยีนคิดวา่ตัวเลขท้ัง ๒ 

จ านวน มีหลักเท่ากันหรือไม ่มีกี่หลัก ตัวเลข แต่ละตัวมีค่าเท่าไร 
๒.   นักเรียนออกมาจดัลูกคดิ ๒ อัน แสดงจ านวนหลักไม่เท่ากัน โดยครูใช้ค าถามกระตุ้น ให้นักเรียนคิดว่าตัวเลขท้ัง ๒ 

จ านวน มีจ านวนหลักเท่ากันหรือไม่ มีกี่หลัก ตัวเลข แต่ละตัวมีค่าเทา่ไร จ านวนใดมีค่ามากกว่า จ านวนใดมีค่าน้อย
กว่า เพราะเหตุใด 

๓.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที ่๓ การเปรียบเทียบจ านวน หรือ ใช้ Application สื่อการเรียนรู้คณติศาสตร ์
Mathway, Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math และ Where's My 
Water? 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑.  สื่อสารเกี่ยวกับตัวเลขท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได ้
๒.  น าความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในการซือ้ขายในชีวิตประจ าวันได ้
๓.  ครูแบ่งกลุม่นักเรียน กลุ่มละ ๓ – ๕ คน ท างานน าเสนอด้วย ดว้ย Application Pages หรือ Keynote ในหัวข้อ

เรื่องการเปรียบเทียบจ านวน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร สามารถค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิดว้ย 
Application Safari 

๔.  ครูให้กลุม่อาสาสมัครออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน ครูนกัเรียนช่วยกันอภิปรายความถูกตอ้ง 
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 

๑.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า จ านวนสองจ านวนเมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน อาจมีค่าเท่ากันมากกวา่กัน หรือน้อย
กว่ากัน และการเปรียบเทียบจ านวนให้เปรียบเทียบจ านวนหลักก่อน จ านวนที่มีจ านวนหลักมากกว่าเป็นจ านวนท่ีมี
ค่ามากกว่า ถ้าจ านวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขท่ีอยู่ในหลักซ้ายมือสุดก่อน ถ้ายังเท่ากันอีกให้
เปรียบเทยีบค่าของตัวเลขท่ีอยู่ในหลักถัด ๆ ไปของทางขวามือ 

๒.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  ฝึกทักษะการเปรียบเทียบจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ โดยค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุด เช่นจ านวนประชากร พื้นที ่
๒.  สร้างช้ินงานด้วยตนเองเกี่ยวกบัค่าประจ าหลัก โดยอาจวาดภาพแสดงค่าการเปรยีบเทียบจ านวนท่ีมากกว่า 

๑๐๐,๐๐๐ ตามความถนัดและความสนใจ อย่างน้อยคนละ ๑ ช้ินงาน 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.  บัตรตัวเลข บัตรภาพจ านวนตา่ง ๆ 
๒.  หนังสือเรยีนสาระการเรยีนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๓.  ใบกิจกรรมที ่๓ การเปรียบเทยีบจ านวน  
๔. Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

Math Island  
Math Whole 
Mathway  
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

    ๕. Application ใช้ในการท าสือ่น าเสนอข้อมูล 
    Keynote 
    Pages 
    Safari 

 
แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 

๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Where's My Water? 
 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๓ เร่ืองการเปรียบเทียบจ านวน 
 

 



๓๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๔ การเรียงล าดับจ านวน เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

การเรยีงจ านวนหลาย ๆ จ านวน ท าได้โดยการเปรียบเทียบจ านวนทีละคู ่แล้วเรียงล าดับจากจ านวนที่มีค่ามากไปหา
จ านวนที่มีค่าน้อย จากจ านวนที่มีค่าน้อยไปหาจ านวนที่มีค่ามาก 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย ์(ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  เรียงล าดับจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได้ (K) 
๒.  น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้(P) 
๓.  มีความตั้งใจ ใส่ใจในการเรยีน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

เรียงล าดับจ านวนที่
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

ท าใบงาน
เรียงล าดับจ านวน
ที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

ท าใบงาน
เรียงล าดับจ านวน
ที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้ 
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

ท าใบงาน
เรียงล าดับจ านวน
ที่มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

ท าใบงาน
เรียงล าดับจ านวนที่
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

ท าใบงาน
เรียงล าดับจ านวนที่
มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
น าความรู้และทักษะ
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ส ารวจตัวเลขจาก
เบอร์โทรศัพท์ของ
ตัวเองและเพื่อน 
แล้วน ามา
เรียงล าดับใหมไ่ด้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

ส ารวจตัวเลขจาก
เบอร์โทรศัพท์ของ
ตัวเองและเพื่อน 
แล้วน ามา
เรียงล าดับใหมไ่ด้
ถูกต้อง๗๐% - 
๗๙% 

ส ารวจตัวเลขจาก
เบอร์โทรศัพท์
ของตัวเองและ
เพื่อน แล้วน ามา
เรียงล าดับใหมไ่ด ้
ถูกต้อง ๖๐% - 
๖๙% 

ส ารวจตัวเลขจาก
เบอร์โทรศัพท์ของ
ตัวเองและเพื่อน 
แล้วน ามา
เรียงล าดับใหมไ่ด ้
ถูกต้อง ๕๐% - 
๕๙% 

ส ารวจตัวเลขจาก
เบอร์โทรศัพท์ของ
ตัวเองและเพื่อน 
แล้วน ามา
เรียงล าดับใหมไ่ด ้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 
 
 



๓๘ 
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

การเรยีงล าดับจ านวน 
 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เขียนจ านวนที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เป็นตัวเลขไทยได ้    
วิทยาศาสตร ์  เรียงล าดับระยะหา่งระหว่างโลกดาวเคราะห์ดวงอ่ืน ๆ ได ้
สังคมศึกษาฯ  เรียงล าดับข้อมูลเกี่ยวกับประชากร พื้นที ่
ศิลปะ  ออกแบบแผ่นพับ ใบความรู้เกี่ยวกับการเรยีงล าดับจ านวนได ้  
สุขศึกษาฯ  เล่นเกมการเรียงล าดับจ านวน 
ภาษาต่างประเทศ  อ่านและเขียนจ านวนที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เป็นภาษาอังกฤษได ้
การงานอาชีพฯ  ฝึกพิมพ์จ านวนนับด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑.  ทบทวนการเปรยีบเทียบจ านวนนับสองจ านวนที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ โดยให้นักเรียนบอกว่ามีจ านวนหลักเท่ากัน

หรือไม ่มีกี่หลัก ตัวเลขแตล่ะตัวมคี่าเท่าไร จ านวนใดมีค่ามากกว่าจ านวนใดมีค่าน้อยกว่า เพราะเหตุใด 
ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 

๑.  ครูยกตัวอย่างจ านวนท่ีมีหกหลัก และเจ็ดหลัก ๓–๕ จ านวน แล้วให้นักเรียนเรียงล าดับจากจ านวนท่ีมีค่ามากไปหา
จ านวนที่มีค่าน้อย และจ านวนที่มคี่าน้อยไปหาจ านวนที่มีค่ามาก โดยเปรียบเทียบทีละคู ่

๒.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน ครูบอกจ านวนท่ีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทีละจ านวน ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่ม
เขียนใส่กระดาษไว ้(หรือสามารถใช้แท็บเล็ตแทนกระดาษ โดยใช้ Application “Explain Everything)  เมื่อครบ 
๔ แผ่น ให้ส่งตัวแทนออกมาเรียงล าดับจ านวน โดยเรียงล าดับจากจ านวนที่มีค่ามากไปหาจ านวนที่มีคา่น้อย หรือ
เรียงล าดับจ านวนท่ีมีค่าน้อยไปหาจ านวนที่มีค่ามาก กลุ่มใดตอบถูกมากครั้งที่สุดเป็นผู้ชนะ 

๓.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา การเรียงล าดับจ านวน และท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 
คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วฒันาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์Math Island และ Math 
Whole  

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  ครูแสดงบัตรภาพการเรียงล าดับจ านวน ๒ ลักษณะ โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนวเิคราะห์เปรยีบเทียบความ

แตกต่างของการเรยีงล าดับจ านวน ๒ ลักษณะ โดยใช้การเปรียบเทยีบทีละคู่ว่าเรียงล าดับอย่างไร เรียงล าดับจาก



๓๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จ านวนที่มีค่าน้อยไปหาจ านวนท่ีมคี่ามาก หรือจ านวนท่ีมีค่ามากไปหาจ านวนที่มีค่าน้อย ยกตัวอย่างเช่นนี้ ๒–๓ 
ตัวอย่างจนนักเรียนเข้าใจ 

๒.  ให้นักเรียน ๕ คน ออกมาเขียนหมายเลขโทรศัพท์คนท่ีรูจ้ักท่ีบ้าน หรือโดยตัดเลขหน้าออกหนึ่งตัวแล้วช่วยกัน
เรียบเรียงหมายเลขโทรศัพท์จากจ านวนที่มีค่ามากไปหาจ านวนที่มีคา่น้อย และจ านวนที่มีคา่น้อยไปหาจ านวนที่มี
ค่ามาก 

๓.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที่ ๔ การเรียงล าดับจ านวน / ฝึกฝนความรู้ต่อด้วย Application สื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์Mathway, Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math และ 
Where's My Water? 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑.  สื่อสารเกี่ยวกับจ านวนที่มีค่ามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ได ้
๒.  น าความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ในการซือ้ขายในชีวิตจริงได ้
๓.  น าเสนอความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการซื้อ ขายในชีวิตจริง ด้วย Application Pages หรือ Keynote 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 
๑.  การเรียงจ านวนหลาย ๆ จ านวนท าได้โดยการเปรียบเทียบจ านวนทีละคู่แล้วเรียงล าดับจากจ านวนท่ีมีค่ามากไปหา

จ านวนที่มีค่าน้อย หรือจ านวนท่ีมีค่าน้อยไปหาจ านวนที่มีค่ามาก 
๒.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  ประดิษฐ์บัตรตัวเลขตามจินตนาการของนักเรียน โดยแสดงจ านวนท่ีมีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
๒.  ส ารวจเบอรโ์ทรศัพท์บ้านเพื่อน หรือรหัสประจ าตัวของนักเรียน แล้วน ามาเรียงล าดับจ านวน 

 
๙. สื่อ/แหล่ง การเรียนรู ้

๑.  หลักลูกคิด 
๒.  บัตรตัวเลข บัตรภาพ 
๓.  หนังสือเรียนสาระการเรยีนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๔.  ใบกิจกรรมที ่๔ การเรียงจ านวน ในหนังสือเรียนสาระการเรยีนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร ์
๕.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

Math Island  
Math Whole 
Mathway  
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 
Explain Everything 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Where's My Water? 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๔ เร่ืองการเรียงล าดับจ านวน 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๔๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ จ านวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๕ การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่อสาร เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

เลขบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย ์ทะเบียนพาหนะ ปีพุทธศักราชและคริสต์ศักราชเป็นตัวเลขที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ควรอ่าน เขียนให้ถูกต้องเพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจตรงกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
(ค ๑.๑ ป. ๔/๑) 

๒.  เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย ์(ค ๑.๑ ป. ๔/๒) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (ค ๖.๑ ป. ๔/๔) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(ค ๖.๑ ป. ๔/๖) 
 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑.  อ่านและเขียนตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสารได ้(K) 
๒.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สื่อความหมายได้ (P) 
๓.  น าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้(P) 
๔.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์และมีเจตคติที่ดตี่อคณติศาสตร ์(A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

อ่านและเขียนตัวเลขท่ี
ใช้ในการสื่อสาร 

ท าใบงานอ่านและ
เขียนตัวเลขท่ีใช้ใน
การสื่อสาร ได้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

ท าใบงานอ่านและ
เขียนตัวเลขท่ีใช้ใน
การสื่อสารได้ 
ถูกต้อง ๗๐% - 
๗๙%  

ท าใบงานอ่าน
และเขียนตัวเลขท่ี
ใช้ในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง ๖๐% - 
๖๙% 

ท าใบงานอ่านและ
เขียนตัวเลขท่ีใช้ใน
การสื่อสารถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

ท าใบงานอ่านและ
เขียนตัวเลขท่ีใช้ใน
การสื่อสารถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
น าความรู้และทักษะ
ทางคณิตศาสตรไ์ป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การอ่าน
ตัวเลขท่ีใช้ในการ
สื่อสาร ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
และมีความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การอ่าน
ตัวเลขท่ีใช้ในการ
สื่อสาร มีบางข้อ
ผิด แตส่ามารถ
แก้ไขไดด้้วย
ตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การอ่าน
ตัวเลขท่ีใช้ในการ
สื่อสาร มีบางข้อ
ผิด เมื่อไดร้ับ
ค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การอ่าน
ตัวเลขท่ีใช้ในการ
สื่อสาร ส่วนใหญ่
ผิด ต้องได้รับ
ค าแนะน า ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ต้องปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การอ่าน
ตัวเลขท่ีใช้ในการ
สื่อสาร ต้องไดร้ับ
ค าแนะน าทุกข้อ 

 



๔๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. การอ่านหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (FAX) 
๒. การค้นรหัสไปรษณีย ์  
๓. การอ่านทะเบียนพาหนะ 
๔. การอ่านเลขบ้าน 
๕. การอ่านปีพุทธศักราชและคริสต์ศักราช 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  อ่านตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
วิทยาศาสตร ์  สังเกตและเปรียบเทียบการอ่านท้ังสองแบบ 
สังคมศึกษาฯ  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ  ออกแบบป้ายเลขท่ีบ้าน ฯลฯ 
สุขศึกษาฯ  เล่นเกมทายใจ ทายบ้านเลขท่ี หรอืเบอร์โทรศัพท์ 
ภาษาต่างประเทศ  อ่านตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
การงานอาชีพฯ  ประดิษฐ์แผ่นป้ายเลขบ้าน 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑.  นักเรียนฝึกคิดเลขเร็ว จ านวน ๑๐ ข้อ ๕ นาที 
๒.  ครูซักถามนักเรียนเป็นรายบุคคลถึงบ้านเลขท่ี รหัสไปรษณีย ์หมายเลขโทรศัพท ์ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑.  ครูน าซองจดหมายที่มีการจ่าหน้าซอง ป้ายทะเบียนรถ ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนมาแสดงให้

นักเรียนดูแล้วให้นักเรยีนช่วยกันตอบว่าตัวเลขตา่ง ๆ ที่ครูน ามาแสดงอ่านว่าอย่างไร 
๒.  ให้นักเรียนค้นคว้าค าอ่านท่ีถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท ์รหัสไปรษณีย ์ทะเบียนพาหนะและเลขที่บ้าน จาก

พจนานุกรมหรือผู้รู้แล้วช่วยกันสรปุวิธีอ่านที่ถูกต้อง 
๓.  นักเรียนแต่ละคนออกมาแนะน าตัวเองเกี่ยวกับ ช่ือ- นามสกุล บ้านเลขท่ี เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านและเบอร์โทรศัพท์

ของเพื่อนสนิทอย่างถูกต้องทีละคน 
๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา การเรียงล าดับจ านวน ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณติศาสตร ์เล่ม ๑ 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้คณติศาสตร ์Math Island และ Math Whole  
 



๔๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  ครูยกตัวอย่างหมายเลขโทรศพัท์ บ้านเลขท่ี รหัสไปรษณีย ์ทะเบียนรถ ปีพุทธศักราช ปีคริสต์ศักราช ให้นักเรียน

ฝึกอ่านจนคล่องและเขียนตัวหนังสือบนกระดาน 
๒.  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมที ่๕ ตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสาร ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน 

คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วฒันาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์Mathway, Mencal: 
Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math และ Where's My Water? 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑.  น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อยา่งถูกต้อง 
๒.  ครูแบ่งกลุม่นักเรียนกลุ่มละ ๓ – ๕ คน น าเสนอความรู้ที่ไดเ้รียนมาเรื่อง “การอ่านตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสาร” ด้วย 

Application Pages หรือ Keynote สามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมดว้ย Application Safari 
๓. ครูให้กลุ่มอาสาสมคัรออกมาน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรยีน ครูนักเรียนช่วยกันอภิปรายความถูกต้อง 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 
๑.  การอ่านเรียงตัว จะใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย ์ทะเบียนพาหนะ และเลขท่ีบ้าน ยกเวน้หมายเลข

โทรศัพท์ท่ีมีเลข ๒ ให้อ่านเลข ๒ ว่า “โท” แทนค าว่าสอง การอ่านตามค่าประจ าหลักจะใช้กับปีพุทธศักราช ปี
คริสต์ศักราช ส่วนบ้านเลขท่ีอ่านได้ทั้ง ๒ แบบ 

๒.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช 

๓.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  ท าประวัติของเพื่อนในห้อง โดยให้ข้อมูล ได้แก ่ช่ือ–นามสกุล ที่อยู่พร้อมรหสัไปรษณยี์และเบอร์โทรศัพท์ 
๒.  ส ารวจตัวเลขท่ีใช้ในการสื่อสารจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.  สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ 
๒.  ปฏิทินสมุดเลขรหสัไปรษณยี ์
๓.  ป้ายทะเบียนรถ 
๓.  หนังสือเรียนสาระการเรยีนรู้พืน้ฐาน คณิตศาสตร ์เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๔.  ใบกิจกรรมที ่๕ การอ่านตัวเลขที่ใช้ในการสื่อสาร  
๕.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

Math Island  
Math Whole 
Mathway  
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

๕. Application ใช้ในการท าสื่อน าเสนอข้อมูล 
Keynote 
Pages 
Safari 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Where's My Water? 
 
 



๔๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๕ เร่ืองการอ่านตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



๔๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

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 

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 



๔๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระท่ี ๖ : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระที่ 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 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 
ท าไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก

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

เรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ

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

 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การท างานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 



๔๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ 
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 ทรัพยากรทางธรณีสมบัติ
ทางกายภาพของดิน หิน น้ า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ปรากฏการณ์ทางธรณ ีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีความสามารถคิดวิเคราะห์โครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืช ปัจจัยบางประการที่จ าเป็นต่อการ

เจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืช พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนที่ของแสง จากแหล่งก าเนิด การเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การสะท้อง การหักเห
ของแสง การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลสุริยะและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การ
เกิดดินจากหินที่ผุพังผสมซากพืชและสัตว์ ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบ
สุริยะ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล 
บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม   

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 มีความรู้ความเข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ

ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



๕๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 มีความรู้ความเข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบ
สุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การแก้ปัญหา รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้
ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา ว ๑๔๑๐๑                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
เวลาเรียน  ๘๐  ชัว่โมง                           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ พืชและสัตว์รอบตัว    
- หน้าที่ของพืช ว ๑.๑  ป.๔/๑ ๘ ๕ 
- การเจริญเติบโตของพืช ว ๑.๑  ป.๔/๒ ๖ ๕ 
- การตอบสนองของพืช ว ๑.๑  ป.๔/๓ ๖ ๕ 
- ชีวิตของสัตว์ ว ๑.๑  ป.๔/๔ ๘ ๑๐ 

๒ แสง    
- การเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งก าเนิด ว ๕.๑  ป.๔/๑ 

ว ๕.๑  ป.๔/๓ 
๑๒ ๗ 

- การสะท้อนและการหักเหของแสง ว ๕.๑  ป.๔/๒ 
ว ๕.๑  ป.๔/๔ 

๑๐ ๗ 

- ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน ว ๕.๑  ป.๔/๕ ๔ ๓ 
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ว ๕.๑  ป.๔/๖ ๔ ๓ 

๓ ดิน    
- การเกิดดิน ว ๔.๑  ป.๔/๑ ๘ ๘ 
- สมบัติของดิน ว ๔.๒  ป.๔/๒ ๘ ๗ 

๔ ระบบสุริยะ ว ๗.๑  ป.๔/๑ ๘ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๘๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 



๕๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว์ 
 
 
 

 
  



๕๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ความรู้ 
๑.  พฤติกรรมต่าง ๆ ที่สัตว์แสดงออกต่อสิ่งเร้าภายนอก 
๒.  การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งม่ันในการท างาน 
๓. มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
๔. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๕. เห็นคุณค่าของการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑. การส ารวจ 
๒. การสังเกต 
๓. การอภิปราย 
๔. การน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑.  สังเกตพฤติกรรมของไส้เดือน 
๒.  สังเกตความแตกต่างของอุณหภูมิบนพ้ืนดินและใต้พ้ืนดิน 
๓.  สังเกตการรับสัมผัส 
๔.  แข่งขันการจัดตู้เลี้ยงปลา 
๕.  โครงงานสังเกตพฤติกรรมนก 

พฤติกรรม
บางประการ

ของสัตว์ 



๕๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป. ๔ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว ์
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
อธิบายพฤติกรรมของสตัว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูม ิการสัมผสั และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์(ว ๑.๑ ป ๔/๔) 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
๑. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
๒. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
๓. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
๔. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
๕. การบริการสังคมและจติสาธารณะ (Public Service) 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
– สัตว์แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าจาก

สภาพแวดล้อม 
– เราควรจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของ

สัตว์เพื่อการเจรญิเตบิโตที่ดีของสตัว์ 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
– สัตว์จะแสดงออกลักษณะ ใดบ้างเมื่อเกิดการเปลีย่นแปลง

ของสภาพแวดล้อม 
– สภาพแวดล้อมท่ีดีมผีลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์เพราะอะไร      

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
๑.  ค าส าคัญ ได้แก ่พฤติกรรม ย้ายถิ่นฐานการจ าศลี 
๒.  พฤติกรรมของสัตว์เป็นการแสดงออกของสัตว์เพื่อ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
๓.  สิ่งเร้าภายนอกท่ีมผีลต่อการแสดงออกของสัตว์ เช่น แสง 

อุณหภูม ิและการสมัผสั 
๔.  สัตว์แต่ละชนิดจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า

ต่างๆ ในลักษณะที่แตกต่างกัน 
๕.  เราควรศึกษาพฤติกรรมของสตัว์เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ 
๖.  สัตว์จะเจริญเติบโต ไดด้ีเมื่อจดัสภาพแวดล้อมได้

เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกของสัตว์ต่อสิ่งเร้าภายนอก 
๒.  สังเกตพฤติกรรมท่ีแตกต่างของสัตว์ต่อสิ่งเร้าประเภท

เดียวกัน 
๓.  ส ารวจพฤติกรรมของสัตว์ในทอ้งถิ่นที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า                        
๔.  อภิปรายพฤติกรรมของสัตว์ทีต่อบสนองต่อสิ่งเร้าใน       

ลักษณะที่แตกต่างกัน 
 



๕๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑.  สังเกตพฤติกรรมของไส้เดือน 
๒.  สังเกตความแตกตา่งของอุณหภูมิบนพื้นดินและใต้พื้นดิน 
๓.  สังเกตการรับสัมผัส 
๔.  แข่งขันการจัดตูเ้ลี้ยงปลา 
 

๒. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

๑)  การทดสอบ 
๒)  การสนทนาซักถาม 
๓)  การวัดเจตคต ิ
๔)  การวัดทักษะ 
๕)  การประเมินตนเอง 

๒.๒ เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู ้
๑)  แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน 
๒)  แบบบันทึกการสนทนา 
๓)  แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อ

วิทยาศาสตร ์
๔)  แบบวัดทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
๕)  แบบประเมินตนเองของนักเรยีน 
 

๓. สิ่งที่มุ่งประเมิน 
๓.๑  ความสามารถในการอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต ์ดัดแปลง และน าไปใช้การมีมุมมองที่ 

หลากหลาย การให้ความส าคัญใสใ่จในความรู้สึกของผู้อื่น และการรูจ้ักตนเอง 
๓.๒  เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคตติ่อวิทยาศาสตรเ์ป็นรายบุคคล 
๓.๓  ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

– ทักษะ การคิด 
– ทักษะ การแก้ปัญหา 

๓.๔  พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ 
 
 

 
ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒           พฤติกรรมบางประการของสัตว์                                                      เวลา ๖ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑๑ การตอบสนองของสัตวต์่อแสง ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑๒ การตอบสนองของสัตวต์่ออุณหภมูิ ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑๓ การตอบสนองของสัตวต์่อการสมัผัส กลิ่น และเสียง  ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑๔ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว ์ ๒ 
  



๕๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว์  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๑ การตอบสนองของสัตว์ต่อแสง เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

สัตว์ชนิดต่าง ๆ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแสงท่ีแตกต่างกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

อธิบายพฤติกรรมของสตัว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูม ิการสัมผสั และน าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์(ว ๑.๑ ป. ๔/๔) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายพฤติกรรมบางประการของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสงได ้(K) 
๒.  เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสงได ้(K) 
๓.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่อแสงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  มีความสนใจใฝ่รูห้รืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๕.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์(A) 
๖.  การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์(A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

อธิบายพฤติกรรมบาง
ประการของสตัว์ที่
ตอบสนองต่อแสงได ้

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙%  

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
แสงได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
แสงได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕๐%  

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของสัตว์ที่
ตอบสนองต่อแสง 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อแสงได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
แสงได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
แสงได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕๐% 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สื่อสารและน าความรู้
เรื่องการตอบสนอง
ของสัตว์ต่อแสงไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

น าเสนอผลงาน
จากการทดลอง 
เรื่อง พฤติกรรม
การตอบสนองของ
สัตว์ต่อแสง ได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิด

น าเสนอผลงาน 
จากการทดลอง 
เรื่อง พฤติกรรม
การตอบสนองของ
สัตว์ต่อแสง มีบาง
ข้อผิด แต่สามารถ
แก้ไขไดด้้วย
ตนเอง และมี

น าเสนอผลงาน 
จากการทดลอง 
เรื่อง พฤติกรรม
การตอบสนอง
ของสัตว์ต่อแสง มี
บางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 

น าเสนอผลงาน 
จากการทดลอง 
เรื่อง พฤติกรรม
การตอบสนองของ
สัตว์ต่อแสง ส่วน
ใหญ่ผิด ต้องได้รับ
ค าแนะน า ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์

น าเสนอผลงาน 
จากการทดลอง 
เรื่อง พฤติกรรม
การตอบสนองของ
สัตว์ต่อแสง ต้อง
ได้รับค าแนะน าทุก
ข้อ 
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สร้างสรรคด์ีเยีย่ม ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

และมีความคิด
สร้างสรรค ์

ต้องปรับปรุง 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบยีบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. การตอบสนองของสัตว์ต่อแสง 
 

๖. แนวทางการบูรณาการ 
ภาษาไทย  เล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่ามีการ

ตอบสนองต่อแสงในลักษณะใดบ้าง 
คณิตศาสตร์  จับเวลาที่ไส้เดือนใช้ในการตอบสนองต่อแสง จับเวลาที่นักเรียนใช้ในการปรับสายตา

เพื่อให้เห็นของในที่ท่ีมีแสงสลัว 
ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่อแสงที่

เรียนรู้หรือที่นักเรียนสนใจ 
 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ครูด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของ
นักเรียน 

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑)  ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองต่อแสงของนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– แสงมีผลต่อนักเรียนขณะตื่นนอนเวลาเช้าและเข้านอนเวลากลางคืนหรือไม่ 
– นักเรียนมีปฏิกิริยาอะไรเมื่อมีแสงส่องเข้าตาทันที 
– ขณะอยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่าง ถ้านักเรียนปิดไฟทันทีตาของนักเรียนจะตอบสนองในลักษณะใด 
– นักเรียนมีวิธีใดที่จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้นในเวลากลางคืน 

๒)  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค าตอบท่ีนักเรียนตอบ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์
ต่อแสง 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
๑)  ครูน าแผ่นซีดีรอมที่แสดงถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง เช่นชีวิตประจ าวันของแมวที่นอน

กลางวันและมีตาด าที่เล็ก เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะออกหาอาหารและมีตาด าที่กลมโต หรือนกที่บินออกจากรังเมื่อ
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เริ่มมีแสงอาทิตย์และบินกลับรังในตอนพลบค่ า หรือค้างคาวท่ีก าลังจับหนูในเวลากลางคืนและเมื่อมองไปที่ตาของ
มันก็จะเห็นเป็นจุดวับวาวสีฟ้าหรือสีส้มสองจุด แล้วถามค าถามนักเรียน 

– ภาพที่นักเรียนเห็นเป็นเวลาที่มีแสงหรือไม่มีแสง 
– สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมตอบสนองต่อแสงอย่างไรบ้าง และนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเห็นเป็นการ

ตอบสนองต่อแสงเพราะอะไร 
– สัตว์ชนิดใดบ้างที่มีพฤติกรรมตอบสนองต่อแสงลักษณะเดียวกัน 
– สัตว์เลี้ยงท่ีบ้านของนักเรียนมีพฤติกรรมใดเหมือนสัตว์ท่ีครูน ามาให้ดูบ้าง 

๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบจากค าถามของครูตามประสบการณ์ของนักเรียน 
ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 

๑)  นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่ามีการตอบสนองต่อแสงใน
ลักษณะใดบ้าง  

๒)  นักเรียนอ่านเรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่อแสงโดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสัตว์ที่แสดงออก
ในเวลาที่มีแสงและไม่มีแสง 

๓)  แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๒–๓ คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตพฤติกรรมของไส้เดือน ตามขั้นตอนดังน้ี 
– ใส่ดินร่วนท่ีช้ืนลงในกล่องพลาสติกใส 
– น าไส้เดือนที่เตรียมมา ๒ ตัวใส่ลงในกล่อง 
– ใช้ไฟฉายส่องไปท่ีไส้เดือนทั้ง ๒ ตัวในทิศทางเดียวกัน 
– นักเรียนสังเกตพฤติกรรมของไส้เดือนเมื่อส่องไฟฉาย และบันทึกผล 
(ส าหรับห้องเรียนที่มีแท็บเล็ต สามารถใช้ Application Camera เปิดโหมด Video เพื่อบันทึกภาพพฤติกรรม

ไส้เดือนได้) 
๔)  นักเรียนบันทึกการสังเกต ลงในใบงานบันทึกกิจกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่อแสง  
๕)  ฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมด้วย Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension 
for First Grade and Second Grade 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑)  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการมองเห็นสิ่งของในที่มืด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

– เลือกตัวแทนห้องมา ๑ คน ท าหน้าที่จับเวลา 
– เตรียมห้องที่แสงสลัวหรือห้องที่ค่อนข้างมืด และสิ่งของที่มีสีขาว ๑ ช้ิน 
– ให้นักเรียนเดินเข้าห้องทีละ ๑ คน แล้วให้มองของที่เตรียมไว้ 
– เพื่อนจับเวลาที่ใช้ในการปรับสายตาจนมองของได้ชัดและบอกได้ถูกว่าของช้ินนั้น คืออะไร และบันทึกเวลาที่

ใช้ไป 
๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมที่ปฏิบัติ โดยครูแนะว่าในท่ีที่มีแสงสว่างน้อยสัตว์ก็จะมีการปรับสายตา

ให้มองเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับคน 
๓)  นักเรียนค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่อแสง จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษหรือ

อินเทอร์เน็ต ด้วย Application Safari แล้วน าเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง  
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 

๑)  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรม ด้วย Application Keynote 
๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวค าถามต่อไปนี้ 

– ไส้เดือนมีพฤติกรรมอย่างไรก่อนส่องไฟฉาย 
– เมื่อส่องไฟฉายแล้ว ไส้เดือนมีพฤติกรรมอย่างไร 
– ไส้เดือนแสดงการเปลี่ยนแปลงหลังจากส่องไฟฉายเป็นเวลาเท่าไร 
– นักเรียนคิดว่าไส้เดือนมีพฤติกรรมนี้เพราะอะไร 

๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจว่าสัตว์แต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อ
แสงท่ีแตกต่างกัน 
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๔)  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการปฏบิัติกิจกรรม และการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้ดูแผ่นภาพ เช่น ภาพแมลงที่บินเข้าหาหลอดไฟ ภาพตาแมวหรือนกฮูก

เวลากลางวันและกลางคืน ไก่ขันในยามเช้า หรือการออกหาอาหารของสัตว์ในเวลากลางวันและกลางคืน และถาม
ค าถามนักเรียน เช่น 

– สัตว์ที่นักเรียนเห็นคืออะไร 
– สิ่งเร้าที่ท าให้สัตว์เกิดพฤติกรรมนี้คืออะไร 
– สัตว์มีการตอบสนองต่อแสงลักษณะใด 
– นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดที่มีการตอบสนองต่อแสงลักษณะเดียวกับสัตว์ในภาพบ้าง 

๕)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อแสง โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง
มโนทัศน์ 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูแนะน านักเรียนว่า เมื่อพบเห็นสัตว์ในที่ต่าง ๆ ให้ลองสังเกตพฤติกรรมของมันที่มีต่อแสงและลองจ าแนกสัตว์ที่มี
พฤติกรรมต่อแสงในลักษณะเดียวกัน เพื่อจะได้เข้าใจสัตว์เหล่านั้นดียิ่งข้ึน 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

๑.  ซีดีรอมท่ีแสดงถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ต่อแสง เช่น ชีวิตประจ าวันของแมว นก และค้างคาว 
๒.  แผ่นภาพแมลงที่บินเข้าหาหลอดไฟ แผ่นภาพตาแมวหรือนกฮูกเวลากลางวันและกลางคืนไก่ขันในยามเช้า หรือ

แผ่นภาพการออกหาอาหารของสัตว์ในเวลากลางวันและกลางคืน 
๓.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
๔.  ใบงานที่ ๑๑ สังเกตพฤติกรรมของไส้เดือน หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป  .๔ เล่ม ๑ 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๖.  สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช  
๗.  Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
๑.   Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First Grade and 

Second Grade 
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เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



๖๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๖๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว์  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๒ การตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

สัตว์ชนิดต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี 

อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว ๑.๑ ป. ๔/๔) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายพฤติกรรมบางประการของสัตว์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ (K) 
๒.  เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสัตว์ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ (K) 
๓.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๕.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
๖.  การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

อธิบายพฤติกรรมบาง
ประการของสตัว์ที่
ตอบสนองต่ออุณหภูมิ
ได ้

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
อุณหภูมไิด้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
อุณหภูมไิด้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของสัตว์ที่
ตอบสนองต่ออุณหภูม ิ

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
อุณหภูมไิด้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
อุณหภูมไิด้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐% 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สื่อสารและน าความรู้
เรื่องการตอบสนอง
ของสัตว์ต่ออุณหภูมิไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
และมีความคิด

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว มีบางข้อ
ผิด แตส่ามารถ
แก้ไขไดด้้วย

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว มีบาง
ข้อผิด เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็

น าเสนอผลงาน 
การจ าศลีของสัตว์
หรือการอพยพของ
สัตว์ในฤดูหนาว 
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ

น าเสนอผลงาน 
การจ าศลีของสัตว์
หรือการอพยพของ
สัตว์ในฤดูหนาว 
ต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 



๖๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สร้างสรรคด์ีเยีย่ม ตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบยีบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. ค่าประจ าหลักและการเขียนในรูปกระจาย 
๒. การเขียนในจ านวนในรูปกระจาย 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่ามีการ
ตอบสนองของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

คณิตศาสตร์  อ่านค่าอุณหภูมิจากปรอทและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าอุณหภูมิ 
ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ 

ที ่เรียน รู้หรือ ที่นักเรียนสนใจ 
 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑)  ครูถามค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองต่ออุณหภูมิของนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– นักเรียนมีวิธีใดที่ช่วยคลายร้อนในวันท่ีมีอากาศร้อน 
– นักเรียนมีวิธีใดที่ช่วยคลายหนาวในวันที่มีอากาศหนาว 
– ในวันท่ีมีอากาศร้อนสัตว์เลี้ยงของนักเรียนแสดงอาการอะไรบ้าง 
– ในวันท่ีมีอากาศหนาวสัตว์เลี้ยงของนักเรียนแสดงอาการอะไรบ้าง 

๒)  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค าตอบท่ีนักเรียนตอบ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์
ต่ออุณหภูมิ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑)  ครูน าภาพข่าวเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกปากห่าง นกนางแอ่น หรือนกกระยางที่อพยพมา

ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว หรือให้นักเรียนดู ซีดีรอมสารคดี เรื่องการย้ายถิ่นของนกชนิดต่าง ๆ ที่มายังประเทศ
ไทย แล้วถามค าถามนักเรียน 

 



๖๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

– นักเรียนรู้จักสัตว์เหล่านี้หรือไม่ 
– สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตลอดไปหรือไม่ เพราะอะไร 
– นักเรียนจะพบสัตว์เหล่านี้ได้มากในช่วงใดของปี 
– นักเรียนเรียกพฤติกรรมนี้ของสัตว์ว่าอะไร 

๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบจากค าถามของครูจากประสบการณ์ของตนเอง 
๓)  นักเรียนท ากิจกรรม ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป  .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนา

พานิช/Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 
ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 

๑)  นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันว่ามีการตอบสนองของอุณหภูมิในลักษณะ
ใดบ้าง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและต่ าลงสัตว์แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร 

๒)  นักเรียนอ่านเรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ โดยครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงพฤติกรรมของสัตว์ที่
แสดงออกเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 

๓)  แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๒–๓ คน ปฏิบัติกิจกรรม สังเกตความแตกต่างของอุณหภูมิบนพื้น ดินและใต้พื้นดิน ตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

– ใช้พลั่วขุดดินให้มีขนาดพอดีกับเทอร์โมมิเตอร์และมีความลึก ๓/๔ของความยาวเทอร์โมมิเตอร์ 
– วางเทอร์โมมิเตอร์ ๑ อันลงในหลุมที่ขุดไว้และใช้ผ้าขนหนูคลุมทับปากหลุม 
– วางเทอร์โมมิเตอร์อีก ๑ อันไว้นอกหลุม ทิ้งเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง ๒ อันไว้ประมาณ ๑๐ นาที 
– สังเกตอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง ๒ อัน และบันทึกลงในตาราง 
(ส าหรับห้องเรียนที่มีแท็บเล็ต สามารถใช้ Application Camera เปิดโหมด Video เพื่อบันทึกภาพพฤติกรรม

ไส้เดือนได้) 
๔)  นักเรียนบันทึกการสังเกต ลงในใบงานบันทึกกิจกรรมการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ 
๕)  ฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมในหนังสือเรียนสาระการ เรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป  .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์

วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First 
Grade and Second Grade 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑)  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันสืบค้นเรื่องการจ าศีลของสัตว์หรือการอพยพของสัตว์ในฤดูหนาว นักเรียนเลือกสัตว์ที่

แสดงพฤติกรรมการจ าศีล ๑ ชนิด และการอพยพ ๑ ชนิด โดยสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ในห้องสมุด 
และ อินเทอร์เน็ต ด้วย Application Safari จากนั้นน าเสนอรายงานด้วย Application Pages / Keynote 

๒)  นักเรียนค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ  จากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
หรืออินเทอร์เน็ตด้วย Application Safari จากนั้นน าเสนอรายงานด้วย Application Pages / Keynote 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
๑)  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้แนวค าถามต่อไปนี้ 

– อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ก่อนปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๒ อันมีค่าเท่ากันหรือไม่ และมีค่าเท่าไร 
– หลังปฏิบัติกิจกรรมเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง ๒ อันมีค่าเท่ากันหรือไม่ และมีค่าเท่าไร 
– เทอร์โมมิเตอร์ทั้ง ๒ อันมีค่าไม่เท่ากันเพราะอะไร 
– ถ้านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง ๒ อัน จะแตกต่างกันมากหรือไม่ 

เพราะอะไร 
๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูเน้นให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของสัตว์ที่มีการอาศัยอยู่ใต้ดิน

ในเวลากลางวันและออกหาอาหารในเวลากลางคืนเพราะ หลีก เลี่ยงอุณหภูมิที่สูงในเวลากลางวัน 
๔)  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
 



๖๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้ดูแผ่นภาพสัตว์ชนิดเดียวกันท่ีตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ าและสูง เช่น สุนัข

หอบและสุนัขนอนขด หมีจ าศีลและหมีลงเล่นน้ าในล าธาร งูจ าศีลและงูอาศัยใต้ดินเวลากลางวัน หรือนกนางนวล
เล่นน้ าและนกนางนวลอพยพย้ายถิ่น แล้วถามค าถามนักเรียนเช่น 

– สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมในภาพคืออะไร 
– พฤติกรรมใดบ้างที่สัตว์แสดงออกเวลาอุณหภูมิสูง 
– พฤติกรรมใดบ้างที่สัตว์แสดงออกเวลาอุณหภูมิต่ า 
– สัตว์ชนิดใดมีการจ าศีลและสัตว์ชนิดใดมีการอพยพย้ายถิ่น 

๕)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่ออุณหภูมิ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิด
หรือผังมโนทัศน์ 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูแนะน านักเรียนว่า เมื่อพบเห็นสัตว์ในที่ต่าง ๆ ให้ลองสังเกตพฤติกรรมของ สัตว์ที่มีต่ออุณหภูมิ 
 

๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
๑.  ภาพข่าวเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของนกชนิดต่าง ๆ เช่น นกปากห่าง นกนางแอ่น หรือนกกระยางที่อพยพมา

ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 
๒.  ซีดีรอม สารคดี เรื่องการย้ายถิ่นของนกชนิดต่าง ๆ ที่มายังประเทศไทย 
๓.  แผ่นภาพสัตว์ชนิดเดียวกันท่ีตอบสนองต่ออุณหภูมิต่ าและสูง เช่น สุนัขหอบและสุนัขนอนขด หมีจ าศีลและหมีลง

เล่นน้ าในล าธาร งูจ าศีลและงูอาศัยใต้ดินเวลากลางวัน หรือนกนางนวลเล่นน้ าและนก นางนวลอพยพย้ายถิ่น 
๔.  ใบงานท่ี ๑๒ การตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูมิ 
๕.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๖.  สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๗.  Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.   Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First Grade and 

Second Grade, Safari, Keynote, Pages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๖๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว์  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๓ การตอบสนองของสัตว์ต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

สัตว์ชนิดต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงท่ีแตกต่างกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี 

อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว ๑.๑ ป. ๔/๔) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายพฤติกรรมบางประการของสัตว์ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงได้ (K) 
๒.  เปรียบเทียบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสัตว์ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงได้ (K) 
๓.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์ต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๕.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
๖.  การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

อธิบายพฤติกรรมบาง
ประการของสตัว์ที่
ตอบสนองต่อการ
สัมผสั กลิ่น และเสียง 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อการสมัผสั กลิ่น 
และเสียงได ้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อการสมัผสั กลิ่น 
และเสียงได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อการสมัผสั 
กลิ่น และเสียงได ้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
การสัมผัส กลิ่น 
และเสียงได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

อธิบายพฤติกรรม
บางประการของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
การสัมผัส กลิ่น 
และเสียงได ้ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของสัตว์ที่
ตอบสนองต่อสัมผสั 
กลิ่น และเสียง 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่อสัมผัส กลิ่น 
และเสียงได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิสมัผสั 
กลิ่น และเสียงได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนอง
ต่ออุณหภมูิสมัผสั 
กลิ่น และเสียงได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
สัมผสั กลิ่น และ
เสียงได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

เปรียบเทยีบ
พฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ
สัตว์ที่ตอบสนองต่อ
สัมผสั กลิ่น และ
เสียงได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕๐% 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สื่อสารและน าความรู้
เรื่อง การจ าศลีของ
สัตว์หรือการอพยพ
ของสัตว์ในฤดูหนาว 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว ได้อย่าง

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว มีบางข้อ

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจ าศลี
ของสัตว์หรือการ
อพยพของสัตว์ใน
ฤดูหนาว มีบาง

น าเสนอผลงาน 
การจ าศลีของสัตว์
หรือการอพยพของ
สัตว์ในฤดูหนาว 
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง

น าเสนอผลงาน 
การจ าศลีของสัตว์
หรือการอพยพของ
สัตว์ในฤดูหนาว 
ต้องได้รับ



๖๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ถูกต้องครบถ้วน
และมีความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

ผิด แตส่ามารถ
แก้ไขไดด้้วย
ตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

ข้อผิด เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

ค าแนะน าทุกข้อ 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบยีบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. การตอบสนองของสัตว์ต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง 
 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันท่ีมีการตอบสนอง
ต่อการสัมผัส กลิ่นและเสียง 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 ฝึกให้อาหารสัตว์เลี้ยงท่ีบ้าน 

ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่อการ
สัมผัส กลิ่น และเสียง 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑)  ครูถามค าถามเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงของนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น 

– ร่างกายส่วนใดของนักเรียนท่ีรับรู้ถึงการสัมผัสได้ 
– ถ้ามีคนมาสัมผัสนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว เช่น ตีที่แขน จิ้มนิ้วที่เอว หรือต้นคอนักเรียนจะมีการตอบสนอง

ลักษณะใด 
– เมื่อนักเรียนได้กลิ่นอาหารที่นักเรียนชอบนักเรียนจะรู้สึกหรือมีปฏิกิริยาลักษณะ ใด 
– เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงคนเรียกช่ือนักเรียนนักเรียนจะท าอย่างไร 

๒)  ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค าตอบที่นักเรียนตอบเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์
ต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง 

 
 



๖๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑)  ครูน าแผ่นภาพของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดู เช่น หอยทาก อึ่งอ่าง สุนัข กวาง แมว และนกแก้ว แล้วถาม

ค าถามนักเรียนเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงว่าสัตว์แต่ละชนิดจะมีการตอบสนองลักษณะใด 
เช่น 
– ถ้านักเรียนขุดดินแล้วไปชนเปลือกหอยทาก มันจะตอบสนองลักษณะใด 
– ถ้าอ่ึงอ่างถูกสัมผัสมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร 
– สุนัขชอบปัสสาวะไว้ตามที่ต่าง ๆ เพราะอะไร 
– กวางชอบถูตัวไปมาตามต้นไม้เพราะอะไร 
– เมื่อแมวได้ยินเสียง หูของแมวจะมีลักษณะเป็นแบบใด 
– นกแก้วสามารถเลียนเสียงอะไรได้บ้าง 

๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบจากค าถามของครูจากประสบการณ์ของตนเอง 
๓)  นักเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรม ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป  .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์

วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 
ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 

๑)  นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่ามีการตอบสนองต่อการสัมผัส  
กลิ่น และเสียงในลักษณะใดบ้าง 

๒)  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันสืบค้นเรื่องการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงของสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้น ตามที่สมาชิกกลุ่มช่วยกัน

ก าหนดหัวข้อย่อย เช่น สัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อกลิ่น เสียงมีผลต่อ
พฤติกรรมของสัตว์อย่างไร  

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยการสืบค้นข้อมูล
ความรู้จากหนังสือวารสาร สารานกุรมวิทยาศาสตร์ สารานุกรมส าหรับเยาวชน  และอินเทอร์เน็ต ด้วย 
Application Safari 

– สมาชิกกลุ่มท าข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง และร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่า
สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจตรงกัน 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นของกลุ่ม 
– สมาชิกกลุ่มช่วยกันจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงของสัตว์

ชนิดต่าง ๆ ดว้ย Application Pages 
ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑)  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย Application Keynote 
๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการสืบค้น โดยใช้แนวค าถามต่อไปนี้ 

– สัตว์แต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อการสัมผัสในลักษณะใดบ้าง 
– สัตว์แต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อกลิ่นในลักษณะใดบ้าง 
– สัตว์แต่ละชนิดมีการตอบสนองต่อเสียงในลักษณะใดบ้าง 
– สัตว์ชนิดใดที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทเดียวกันในลักษณะเดียวกันบ้าง 

๓)  นักเรียนร่วมกันสรุปผลการสืบค้นลงในใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑๓  โดยครูเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงพฤติกรรม
ของสัตว์ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียงจากสภาพแวดล้อม  

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
๑)  นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การรับสัมผัส โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 

– ปิดตาเพื่อน ๑ คน 
– เพื่อนที่ไม่ได้ปิดตาทดสอบการรับสัมผัสโดยใช้ปลายดินสอ ๒ แท่งกดลงบริเวณต่าง ๆ พร้อมกัน 
– เพื่อนที่ปิดตาทายว่าเพื่อนใช้ดินสอในการกดกี่แท่ง 
– เพื่อนเพิ่มดินสอเป็น ๓ แท่งแล้วกดที่บริเวณต่าง ๆ ซ้ าอีกครั้ง และให้เพื่อนท่ีปิดตาทายจ านวนดินสอท่ีใช้ 



๗๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

– เปลี่ยนให้เพื่อนอีกคนท าการสังเกต 
๒)  นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
๓)  นักเรียนค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่อการสัมผัส กลิ่นและเสียง จากหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษหรืออินเทอร์เน็ต และน าเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง  
๔)  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมและการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้ดู ซีดีรอมที่แสดงถึงการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง เช่น 

กิ้งกือที่ม้วนกลมเมื่อโดนไม้เขี่ย ทากทีห่ดตัวเข้าไปในเปลือกหอยเมื่อโดนเขี่ย ช้างที่ยื่นงวงมารับกล้วยหรือลิงที่ยื่น
มือออกมารับกล้วยเมื่อมีคนยื่นให้ หรือ แมวที่ถอยหนีอีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายส่งเสียงขู่เสียงดัง หรือการเลียนเสียงพูด
ของคนของนกขุนทอง แล้วถามค าถามนักเรียน เช่น 
– สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดพฤติกรรมในภาพคืออะไร 
– พฤติกรรมใดบ้างที่สัตว์แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัส 
– พฤติกรรมใดบ้างที่สัตว์แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อกลิ่น 
– พฤติกรรมใดบ้างที่สัตว์แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อเสียง 

๕)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง โดยร่วมกันเขียนเป็น
แผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูแนะน านักเรียนให้ลองฝึกให้อาหารสัตว์เลี้ยงที่บ้าน โดยก่อนให้อาหารทุกครั้งให้นักเรียนสั่นกระดิ่งก่อน ท าอย่างนี้
ทุกมื้ออาหารเป็นเวลา ๓ วัน หลังจากนั้นให้ลองสั่นกระดิ่งเปล่า ๆ สังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงและจดบันทึก 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

๑.  แผ่นภาพของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น หอยทาก อึ่งอ่าง สุนัข กวาง แมว และนกแก้ว 
๒.  ซีดีรอมท่ีแสดงถึงการตอบสนองต่อการสัมผัส กลิ่น และเสียง เช่น กิ้งกือที่ม้วนกลมเมื่อโดนไม้เขี่ย ทากที่หดตัวเข้า

ไปในเปลือกหอยเมื่อโดนเขี่ย ช้างที่ยื่นงวงมารับกล้วยหรือลิงท่ียื่นมือออกมารับกล้วยเมื่อมีคนยื่นให้ แมวที่ถอยหนี
อีกฝ่ายเมื่ออีกฝ่ายส่งเสียงขู่เสียงดัง หรือการเลียนเสียงพูดของคนของนกขุนทอง 

๓.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๔.  สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๕.  ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑๓  
๖.  Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 
๗.  Application Pages, Keynote และ Safari 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.   Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First Grade and 

Second Grade 
 
 



๗๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 



๗๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๗๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ พฤติกรรมบางประการของสัตว์  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๔ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

สัตว์ชนิดต่าง ๆ มีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี 

อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว ๑.๑ ป. ๔/๔) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสัตว์ได้ (K) 
๒.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๓.  มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๔.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
๕.  การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว ์

อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์
ได ้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์
ได้ถูกต้อง ๗๐% - 
๗๙%  

อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์
ได้ถูกต้อง ๖๐% - 
๖๙% 

อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์
ได้ถูกต้อง ๕๐% - 
๕๙% 

อธิบายการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

สื่อสารเรื่อง การจดั
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตวไ์ปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตว์
ได้ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตว ์
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตว์
มีบางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตว ์
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตว์
ต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 

น าความรู้เรื่อง การจัด
สภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสัตวไ์ปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

สามารถจัดตูเ้ลีย้ง
ปลา ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ครบถ้วน และมี

สามารถจัดตูเ้ลีย้ง
ปลา มีบางข้อผิด
หลักเกณฑ์ แต่
สามารถแก้ไขได้

สามารถจัดตูเ้ลีย้ง
ปลามีบางข้อผดิ
หลักเกณฑ์ เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็

สามารถจัดตูเ้ลีย้ง
ปลาส่วนใหญ่ผดิ
หลักเกณฑ์ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 

สามารถจัดตูเ้ลีย้ง
ปลาผดิหลักเกณฑ์
ทุกข้อต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 



๗๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้วยกิจกรรม แข่งขัน
จัดตู้เลี้ยงปลา 

ความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบยีบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ 
 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของนักเรียน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฝึกจัดตู้ปลาแบบต่าง ๆ 
ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมกับสัตว์ 
 

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 

๑)  นักเรียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของนักเรียนว่า เลี้ยงสัตว์ชนิดใดนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้
เหมาะกับสัตว์เลี้ยงของนักเรียนด้วยวิธีใด ครูอาจถามค าถามนักเรียนเพิ่มเติมดังนี้ 
– นักเรียนจัดที่อยู่ส าหรับสัตว์เลี้ยงให้อยู่สบายอย่างไร 
– นักเรียนให้อะไรเป็นอาหารแก่สัตว์เลี้ยง 
– นักเรียนดูแลสัตว์เมื่อไม่สบายด้วยวิธีใด 

๒)  นักเรียนช่วยกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค าตอบของค าถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องการ
จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑)  ครูให้นักเรียนดูซีดีรอมสารคดีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม ปลา หรือ ไก่ ที่แสดงให้เห็น ถึงการจัดสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรือน โดยครูถามค าถามควบคู่ไปด้วย เช่น 
     – นักเรียนเคยเลี้ยงสัตว์ในภาพหรือไม่ 
     – นักเรียนคิดว่าการจัดสภาพแวดล้อมดังภาพมีข้อดีอะไรบ้าง 
     – ถ้านักเรียนเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ นักเรียนจะจัดสภาพแวดล้อมดังภาพหรือปรับปรุงแก้ไขสิ่งใด เพราะอะไร 
๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค าตอบจากค าถามของครูจากประสบการณ์ของตนเอง 



๗๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 
๑)  ให้นักเรียนอ่านเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ในหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า

สัตว์แต่ละชนิดมีวิธีในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมได้ด้วยวิธีใด 
๒)  ครูพานักเรียนไปทัศน์ศึกษาที่สวนสัตว์หรือฟาร์มเลีย้งสัตว์ เช่น ฟาร์มโคนมและฟาร์มนกในท้องถิ่นของนักเรียน ให้

นักเรียนส ารวจและสังเกตลักษณะสภาพแวดล้อมที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้กับสัตว์เหล่านั้นและการให้อาหารสัตว์  
นักเรียนสามารถบันทึกภาพและวิดีโอ โดยใช้ Application Camera ในแท็บเล็ต และสามารถจดบันทึกข้อมูลด้วย 
Application Pages, Notes, Explain Everything 

๓)  นักเรียนน าข้อมูลของสัตว์ ๑ ชนิดที่ได้จากการทัศน์ศึกษามาน าเสนอใน Pages, Keynote โดยมีภาพ วิดีโอ พร้อม
ทั้งบรรยายการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมประกอบ  

๔)  นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนสาระการ เรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป  .๔เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนา
พานิช/Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First Grade 
and Second Grade 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑)  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการทัศนศึกษา ด้วย Application Keynote 
๒)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลจากการทัศน์ศึกษาโดยใช้แนวค าถามต่อไปนี้ 

– นักเรียนได้ศึกษาข้อมูลของสัตว์สัตว์ชนิดใดมาบ้าง 
– การจัดสภาพแวดล้อมของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 
– พฤติกรรมของสัตว์มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวสัตว์เองหรือไม่ เพราะอะไร 
– อุปกรณ์ที่ต้องจัดไว้เฉพาะสัตว์บางชนิดมีหรือไม่ เพราะอะไร 

๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทัศน์ศึกษา โดยครูเน้นให้เข้าใจว่าสัตว์แต่ละชนิดจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมโดยค านึงถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์ เพื่อท่ีสัตว์จะได้เจริญเติบโตอย่างดี 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
๑)  แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ แข่งขันการจัดตู้เลี้ยงปลา โดยนักเรียนช่วยกันคิด

และวางแผนการเลี้ยงปลาดังนี้ 
– นักเรียนเลือกชนิดปลาที่จะเลี้ยงและจ านวนที่เหมาะสม แล้วเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เลี้ยงปลา เช่น ตู้ปลา สวิงตัก

ปลา อาหารปลา พืชน้ า หรือหินที่จะใช้ตกแต่งตู้ปลา 
– ก าหนดเวลาจัดแต่งตู้ปลา ๑ ช่ัวโมง แล้วน าเสนอผลงานให้เพื่อนกลุ่มอื่นดู พร้อมอธิบายถึงการเลือกชนิดและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าเหมาะสมกับปลาอย่างไร 
– เพื่อนในห้องลงคะแนนให้กลุ่มที่จัดตู้ปลาได้สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ครูให้คะแนนแต่ละกลุ่มตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว ้
๒)  นักเรียนค้นคว้าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์จากหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษหรืออินเทอร์เน็ต ด้วย Application Safari และน าเสนอให้เพื่อนในห้องฟังหน้าช้ันเรียน 
๓)  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบ้างที่ยังไม่เข้าใจหรือมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้แก้ไขอย่างไรบ้าง 
๓)  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการปฏบิัติกิจกรรม และการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบค าถาม เช่น 

– นักเรียนไม่ควรตั้งตู้ปลาในที่ท่ีมีแสงส่องทั้งวันเพราะอะไร 
– ที่อยู่ของสัตว์ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะอะไร 
– การเปิดไฟในโรงเรือนของไก่มีประโยชน์เพราะอะไร 



๗๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

– เราควรให้อาหารแมวและสุนัขตรงเวลาเพราะอะไร 
๕)  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์ 
๖)  ครูด าเนินการทดสอบหลังเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ของนักเรียน 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

นักเรียนจดบันทึกการจัดสภาพแวดล้อมให้สัตว์เลี้ยงของตน และวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา ๑ เดือน แล้วท าเป็น
รายงานและน าเสนอ ให้เพื่อนในห้องฟัง 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

๑.  ซีดีรอมสารคดีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม ปลา หรือไก่ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรือน 

๒.  แบบทดสอบหลังเรียน 
๓.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๔.  สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป .๔ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๖.  Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Focus on Plant และ A Life Cycle App 
 Application น าเสนอผลงาน Safari, Pages, Notes, Keynotes, Explain Everything 
 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.   Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Earth Science Reading Comprehension for First Grade and 

Second Grade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๗๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างประเทศ ดังนี้ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส า คัญและจ า เป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับบาลี และภาษากลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีความสามารถในการเรียนรู้ ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต ที่ใช้ในห้องเรียน ค าแนะน าต่าง ๆ ค า 

กลุ่มค า ประโยคเดี่ยว ข้อความ บทพูดเข้าจังหวะ การสะกดค า การใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง 
สัญลักษณ์ เครื่องหมายและความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ เป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ ๕๕๐ 

– ๗๐๐ ค า   ประโยค บทสนทนา นิทานที่มีภาพประกอบ ค าถามเกี่ยวกับการจับใจความของเรื่อง บทสนทนา
ที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ค าศัพท์ ส านวนภาษา ประโยค ข้อความที่ใช้แสดงความต้องการ
ของตนเอง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การแนะน าตนเอง เพ่ือน บุคคลใกล้ตัว การขอความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  มารยาทสังคมและวัฒนธรรม



๘๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ของเจ้าของภาษา ค าศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร ค า กลุ่มค า และ
ประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า รวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน การใช้ภาษาในการ พูด การอ่าน  ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและสถานศึกษา โดยใช้
ทักษะการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติ เลือก ระบุ ตอบค าถาม ท าท่าทางประกอบ น าเสนอ และเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถน าเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ  มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 มีความรู้ความเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล 
 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 
 มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มีความรู้ความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา อ ๑๔๑๐๑           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
เวลาเรียน  ๘๐  ชัว่โมง                      คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ About  Me ต ๑.๑   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔   
ต ๑.๒   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๒.๒   ป.๔/๑    
ต ๓.๑   ป.๔/๑    

๑๐ ๙ 

๒ Things  Around  Me ต ๑.๑   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๑   ป.๔/๔   ป.๔/๕    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๒.๒   ป.๔/๑    
ต ๓.๑   ป.๔/๑    

๑๐ ๙ 

๓ In  My  House ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔   ป.๔/๕    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๒.๒   ป.๔/๑    
ต ๔.๑   ป.๔/๑    

๑๐ ๙ 

๔ A  Rainy  Day ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๒.๒   ป.๔/๑   ป.๔/๒    
ต ๓.๑   ป.๔/๑    
ต ๔.๑   ป.๔/๑    

๑๐ ๘ 

๕ Go  To  The  Farm ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓  ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๔    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒  ป.๔/๓   
ต ๒.๒   ป.๔/๑    
ต ๓.๑   ป.๔/๑ 

๑๐ ๘ 

๖ Sports  And  Games ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๔   ป.๔/๕    
ต ๑.๓   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๒.๑   ป.๔/๑   ป.๔/๒    
ต ๓.๑   ป.๔/๑    
ต ๔.๒   ป.๔/๑ 

๑๐ ๙ 



๘๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๗ My  Hometown ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓    
ต ๑.๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔   
ต ๑.๓   ป.๔/๑    
ต ๒.๑   ป.๔/๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓     
ต ๒.๒   ป.๔/๒    
ต ๔.๑   ป.๔/๑ 

๑๐ ๑๐ 

๘ At  The  Seaside ต ๑.๑   ป.๔/๒   ป.๔/๓   ป.๔/๔    
ต ๑.๒   ป.๔/๔   ป.๔/๕    
ต ๑.๓   ป.๔/๑    
ต ๔.๑   ป.๔/๑    
ต ๔.๒   ป.๔/๑   

๑๐ ๘ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๘๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๗๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

Gogo Loves English ๔ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

พัฒนาทักษะทางภาษาครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ตามแนวคิด บันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

  



๘๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ความรู้ 
Review of student’s Book 3 
- School items 
- Parts of the body 
- Musical instruments  
- Days of the week 
- Daily activities 
- Location of things 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๑. ความมรีะเบียบวินัย 
๒. ความใฝเ่รียนรู ้
๓. ความรบัผิดชอบ 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑. มีความสามารถในการฟังค าศัพท์ 

ตัวอักษร  
๒. มีความสามารถในการพูดค าศัพท์ 

ตัวอักษร   
๓  . มีความสามารถในการอ่าน

ตัวอักษร ค าศัพท์   
๔  . มีความสามารถในการเขียน

ตัวอักษร ค าศัพท์  
๕  . มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาษา วัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

๖  . มีความสามารถในการใช้ภาษา
ภายในโรงเรียนเพื่อแสวงหา
ความรู้และความเพลิดเพลิน 

๗  . น าความรู้ทีไ่ดร้ับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑.  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโรงเรียน อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เครื่องดนตรีกิริยาอาการที่ก าลัง

กระท าอยู่ ของเล่นต่างๆ สิ่งของต่าง ๆ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
๒ .  ทบทวนประโยคการถามและ ตอบเกี่ยวกับห้องและสิ่งต่างๆในโรงเรียน การสอบถามและบอกเกีย่วกับ

กิจกรรมที่บุคคล ก าลังกระท าอยู่ การสอบถามและ บอกข้อมลูเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ การ
สอบถามและ บอกข้อมูลของบุคคลที่ต้องการ การถามและตอบเกี่ยวกับวันต่าง ๆ ในรอบสัปดาห ์

๓ .ปฏิบัติกจิกรรมประกอบการเรยีนรู้จากกิจกรรมที่ก าหนด 

 

Do you 
know? 



๘๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป. ๔ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ Do you Know? 
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
๑.  เลือก/ระบภุาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสัน้ ๆ ที่ฟังหรืออ่าน  

(ต๑.๑ ป. ๔/๓) 
๒.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  และนิทานง่ายๆ (ต ๑.๑ ป ๔/๔ ) 
๓.  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (ต ๑.๓ ป. ๔/๑) 
๔.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย (ต ๒.๑ ป. ๔/๓) 
 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
๑. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
๒. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
๓. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
๔การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 
 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
๑.  สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์และค าประโยค

ตามที่ก าหนดได้  
๒.  สามารถสอบถามและตอบเกี่ยวกับห้องและสิ่งต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ต าแหน่งท่ีตั้งของสิ่งต่าง ๆ  
๓.  ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทราบ  กิจกรรมที่บุคคลก าลัง

กระท า และวันต่าง ๆ ในรอบสัปดาห์ได้  
 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
๑.  นักเรียนต้องการบอกเพ่ือนว่าคุณครูก าลังสอนวิชา

ภาษาอังกฤษอยู่ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
๒.  นักเรียนต้องการบอกเพ่ือนว่า เด็กผู้ชายที่สวมเสื้อสีแดง ที่

ก าลังเล่นบาสเกต็บอลอยู่ในสนามเด็กเล่นช่ือเดวิด จะพดู
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

๓.  นักเรียนบอกคุณแม่ว่านักเรียนเรียนดนตรีวันจันทร์จะพูด
เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

 
ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
๑.  ค าศัพท์ต่าง ๆ ได้แก ่

- สิ่งต่างๆ ในโรงเรยีน เช่น playground, cafeteria, P.E, 
music, teacher,  student, school bus, car 

- อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น hands, arms, legs, 
mouth, head, ears, eyes, nose, toes, hair  

- เครื่องดนตรี เช่น drum, guitar, violin, piano 
- กิริยาอาการที่ก าลังกระท าอยู่ เชน่  playing running 

cooking studying eating reading writing walking  
sleeping riding  

- ของเล่นต่างๆ เช่น  balloon, ball, skateboard 
๒.  สิ่งของต่าง ๆ เช่น fan, table, closet, sofa, spoon, 

book, stapler, wallet 
๓.  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น suit, jacket, glasses 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  รู้ เข้าใจ และบอกค าศัพท์เกี่ยวกับสีของสิ่งต่าง ๆ ใน

โรงเรียน อวัยวะส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย เครื่องดนตรี 
กิริยาอาการที่ก าลังกระท าอยู่ ของเล่นต่าง ๆ สิ่งของต่าง 
ๆ และเสื้อผา้เครื่องแต่งกายได ้

๒.  ถามและตอบเกี่ยวกับห้องและสิ่งต่างๆในโรงเรียน 
ต าแหน่งท่ีตั้งของสิ่งต่าง ๆ ข้อมูลของบุคคลที่ต้องการ
ทราบ  กิจกรรมที่บุคคลก าลังกระท าและวันต่าง ๆ ในรอบ
สัปดาหไ์ด ้



๘๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑.  ทบทวนค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในโรงเรียน อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เครื่องดนตรี  กิรยิาอาการที่ก าลังกระท า

อยู่  ของเล่นต่าง ๆ  สิ่งของต่าง ๆ และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
๒.  ทบทวนประโยคการถามและตอบเกี่ยวกับห้องและสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน การสอบถามและบอกเกีย่วกับและบอก

เกี่ยวกับกิจกรรมที่บุคคลก าลังกระท าอยู่ การสอบถามและบอกข้อมลูเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ การสอบถาม
และบอกข้อมูลของบุคคลที่ต้องการทราบ การถามและตอบเกี่ยวกับวันต่าง ๆ ในรอบสัปดาห ์

- ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้  ดูภาพและเขียนค าศัพท์ / ค าพูด จากภาพประกอบ 
Do you know…?  กิจกรรม  What do you see? 

- ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ถามและตอบเกี่ยวกับค าศัพท์จากภาพ กิจกรรม What’s the word ?     
- ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ถามและตอบค าถามจากภาพประกอบ  Do you know…? 

กิจกรรม Comprehension questions    
- ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ถามและตอบค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่บุคคลตา่ง ๆ ก าลังกระท า 

จากภาพประกอบ Do you know…? กิจกรรม What’s this girl doing?  
- ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เล่นเกมทางภาษา กิจกรรม  Can you find it? กิจกรรม   

What we see? กิจกรรม Who is it ?  กิจกรรม Wh-Qs relay และ กิจกรรม True or False?   
 

๒. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

๑)  การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
๒)  การทดสอบทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
๓)  การประเมินผลงาน/กจิกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม  
๔)  การวัดและประเมินผลด้านคณุธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 
๕)  การวดัและประเมินผลด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบ   
๖)  การประเมินผลตนเองของนักเรียน   
 

๒.๒ เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู ้
๑)  แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียน 
๒)  แบบประเมินผลทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
๓)  แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่ม 
๔)  แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน      
๕)  แบบทดสอบประจ าหน่วย 
๖)  แบบประเมินผลตนเองของนักเรียน 

๓. สิ่งที่มุ่งประเมิน 
๓.๑ ความเข้าใจ ๖ ด้าน ได้แก่ การอธิบาย การช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ใช้  ดัดแปลง  และ น าไปใช้ 

การมีมมุมองที่หลากหลาย การใหค้วามส าคญัในความรู้สึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง 
๓.๒ สมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
๓.๓ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

 

ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑         Do you Know?                                                                      เวลา ๑ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑ Do you Know? ๑ 
 
 
 



๘๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ Do you know?  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ Do you know? เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

Do you know? 
 
๒.ตัวชี้วัด 

๑.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
(ต๑.๑ ป. ๔/๓) 

๒.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  และนิทานง่ายๆ (ต ๑.๑ ป ๔/๔ ) 
๓.  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (ต ๑.๓ ป. ๔/๑) 
๔.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย (ต ๒.๑ ป. ๔/๓)  

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  ระบุ ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโรงเรียนและส านวนในการพูดคุย (K) 
๒.  ระบุและใช้ประโยคค าถามและค าตอบในการถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ (K) 
๓.  ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการทักทายได้ (P)  
๔.  มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรม (A)   

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ระบุ ใช้ค าศัพท์และ
ส านวนในการพูดคุย 

สามารถบอก
ค าศัพท์ ใช้ค าศัพท์
และส านวนในการ
พูดคุยได ้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

สามารถบอก
ค าศัพท์ ใช้ค าศัพท์
และส านวนในการ
พูดคุยได้ถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙%  

สามารถบอก
ค าศัพท์ ใช้
ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
พูดคุย ได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

สามารถบอก
ค าศัพท์ ใช้ค าศัพท์
และส านวนในการ
พูดคุยได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

สามารถบอก
ค าศัพท์ ใช้ค าศัพท์
และส านวนในการ
พูดคุยได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ระบุและใช้ประโยค
ค าถามและค าตอบใน
การถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได ้

สามารถสรา้ง
ประโยคค าถาม
และค าตอบในการ
ถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได ้
ถูกต้อง ๘๐% ขึ้น
ไป 

สามารถสรา้ง
ประโยคค าถาม
และค าตอบในการ
ถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้
ถูกต้อง ๗๐% - 
๗๙% 
 

สามารถสรา้ง
ประโยคค าถาม
และค าตอบใน
การถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่น ได้
ถูกต้อง ๖๐% - 
๖๙% 
 

สามารถสรา้ง
ประโยคค าถาม
และค าตอบในการ
ถามเกี่ยวกับบุคคล
อื่น ได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 
 

สามารถสรา้ง
ประโยคค าถาม
และค าตอบในการ
ถามเกี่ยวกับบุคคล
อื่นได้น้อยกว่า 
๕๐% 
 

 
 



๘๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบยีบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

Skills: Listening Speaking Reading Writing 
Function: Review of Student’s Book๓ 
Language: Target: School items, Parts of the body, Musical instruments, Days of the week, 

Daily activities, Location of things 
Vocabulary: Key playground, cafeteria, P.E., music, teacher, student, school bus, car, balloon, 

ball, hair, hot, door, skateboard, basketball, doll, playing, running, ride, cooking, 
studying, eating, reading, writing, walking, sleeping, spoon, book, reach, touch, hands 
arms, legs, mouth, head, ears, eyes, nose, toes, drum, guitar, violin, piano, Monday, 
mice, bookcase, fan, table, closet, sofa, suit, jacket, glasses, stapler, wallet 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  บอกความหมายของค าศัพท์และประโยคจากเรื่องที่อ่าน 
ศิลปะ  แสดงบทบาทสมมุต ิ
สังคมศึกษาฯ  เรียนรูเ้กี่ยวกับการพดูภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสังคม 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
     ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 

กิจกรรมที่ ๑ What do you see?  
- แบ่งนักเรียนในช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ ๓ - ๕ คน 
- ให้แต่ละกลุ่มดูที่รูปภาพประกอบใน Do you know..? แล้วเขียนค าศัพท์และค าพูดต่าง ๆ ลงใน แท็บเล็ต โดยใช้

Application Explain Everything ภายในเวลา ๓ นาที 
- ครูเดินไปรอบ ๆ ช้ันเรียนเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนับจ านวนค าศัพท์ และค าพูดต่าง ๆ ท่ีได้เขียนไว้ 
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันอ่านค าศัพท์ และค าพูดต่าง ๆ ตามรายการเพื่อให้ครูได้เขียนลงบนกระดานหรืออาจให้

นักเรียนออกมาเขียนค าต่าง ๆ บนกระดานก็ได้ 
- ครูรวบรวมค าศัพท์ต่าง ๆ บนกระดานไว้ใช้ในการอ้างอิงระหว่างที่ท ากิจกรรมในหน่วยนี้ต่อไป 
 กิจกรรมที่ ๒ Comprehension questions? 
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- ให้นักเรียนตั้งใจดูรูปภาพประกอบใน Do you know..?  
- ครูถือภาพประกอบขึ้นมาและช้ีไปที่ส่วนต่าง ๆ ในภาพประกอบพร้อมกับถามค าถามต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบค าถาม

จากที่เคยเรียนมาแล้วในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ด้วยการถามค าถามและให้นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล 
ตัวอย่างเช่น What’s this? / What color is this? / Who’s this? /What day is today? / Where are the 
mice?/ Whose doll is this? / How many cars are there? เป็นต้น 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
กิจกรรมที่ ๓ What’s this girl doing? 
- ครูเขียนประโยค What’s this______ doing? บนกระดานและเขียนboy, girl, man, woman, teacher และ 

student ข้างใต้ช่องว่าง 
- ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน นักเรียนคนท่ี ๑ ช้ีไปท่ีบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในภาพประกอบและถามว่า “What’s this (boy) 

doing?”  นักเรียนคนท่ี ๒ ตอบให้สอดคล้องกับรูปภาพแล้วผลัดให้นักเรียนคนท่ี ๒ เป็นผู้ถามค าถามบ้าง 
- ครูสาธิตวิธีการท ากิจกรรมนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรมคู่กับเพื่อน 
- ครูเดินไปรอบ ๆ ช้ันเรียน คอยให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
กิจกรรมที่ ๔ Can you find it? 
- ครูแสดงรูปภาพของสิ่งของในห้องเรียนทีได้ถ่ายเก็บไว้ แล้วน ามาแสดงบน Application Keynote ให้นักเรียนดู

พร้อมกับพูดว่า “ Can you find it?” นักเรียนดูภาพดังกล่าว แล้วหาสิ่งของในห้องเรียนนั้นๆในห้องเรียน จากนั้น
ใช้ค าศัพท์นั้นแต่งประโยคเป็นรายบุคคล 

- นักเรียนท ากิจกรรมด้วย Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Baby Flash Cards, abc PocketPhonics Lite 
และ Conversations in Daily Life ๒ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
 กิจกรรมที่ ๕ What we see 

- แบ่งนักเรียนในช้ันเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ก าหนดพื้นที่ในภาพประกอบให้แต่ละกลุ่ม เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร 
ห้องเรียน สนามกีฬา 

- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบรรยายสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นในสถานท่ีของตน ครูอธิบายว่าสมาชิกของแต่ละกลุ่มจะต้องบรรยายสิ่ง
ต่างๆ ในสถานท่ีนั้นอย่างน้อยท่ีสุดคนละ ๑ ประโยค 

- ครูเดินไปรอบ ๆ ช้ันเรียนคอยให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ าเป็น 
- เมื่อทุกกลุ่มท างานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดกันบรรยายภาพให้กลุ่มอื่น ๆ ฟัง ตัวอย่างลักษณะการ

บรรยาย เช่น  
It’s Monday today. There’s one teacher in the teacher’s room. He’s sleeping on the sofa. There’s 
a closet next to the sofa. There’s a suit in the closet. etc. 

 กิจกรรมที่ ๖ Who is it?  
- ครูเลือกตัวละครในภาพประกอบ ๑ ตัว แต่ไม่บอกให้นักเรียนทราบว่าเป็นใคร (Gogo, Tony, Jenny, Peter, Lisa, 

Bon , Bonnie, Boomer หรือ Ms.Black) 
- ครูบรรยายลักษณะของตัวละครในภาพประกอบและให้นักเรียนหาภาพที่ตรงกับ ตัวอย่างเช่น ครูเลือก Jenny แล้ว

พูดว่า “It’s a girl. She is in the playground. She’s wearing a green shirt. She has a doll. Who is it?” 
นักเรียนตอบว่า “It’s Jenny.”เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการดีแล้ว ครูให้นักเรียนออกมาบรรยายลักษณะของตัวละคร
แทนครูให้เพื่อน ๆ ทาย 

- นักเรียนท ากิจกรรมด้วย Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Baby Flash Cards, abc PocketPhonics Lite
และ Conversations in Daily Life ๒ 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
กิจกรรมที่ ๗ Wh-Qs relay 
- ครูเขียนค าต่อไปนี้บนกระดานด า Who , What, Where ให้นักเรียนออกมาเขียนประโยคค าถาม Wh-questions 

บนกระดานด า 
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- ให้นักเรียนถือหนังสือของตนเองและยืนเรียงแถวหน้ากระดาน 
- ครูชี้ไปที่รูปภาพในภาพประกอบให้นักเรียนคนท่ียืนอยู่หัวแถวคนท่ี ๑ แล้วถามค าถาม Wh-question  นักเรียนคนท่ี 

๑ ดูในหนังสือของตนแล้วตอบค าถาม แล้วผลัดให้นักเรียนคนที่ ๑ เป็นผู้ช้ีรูปภาพให้นักเรียนคนที่ ๒ ดูรูปภาพใน
ภาพประกอบอีก ๑ ภาพ และถามค าถาม Wh-question ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปกับนักเรียนคนท่ี ๓ และคนท่ี ๔ เรื่อยไป
จนถึงนักเรียนคนสุดท้ายของแถว นักเรียนคนสุดท้ายจะต้องออกมาถามค าถามกับครูอีก ๑ ข้อ ตัวอย่างค าถาม Wh-
questions 
What’s he/she doing? /What are they doing?/Where’s the (piano)?/What does he/she have? 
หมายเหตุ ทางเลือกส าหรับช้ันเรียนขนาดใหญ่ อาจให้นักเรียนเรียงแถวหน้ากระดานหลาย ๆ แถวและท ากิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมกันก็ได้ 

- ให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับเป็นแผนผังมโนทัศน์ด้วย Application Popplet 
- ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในใบงานกิจกรรมกาเรียนรู้ที่ ๑ WH- Question 

 
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 

กิจกรรมที่ ๘ True or false? 
- ครูเตรียมค าบรรยายเกี่ยวกับภาพประกอบใน Do you know? ทั้งที่เป็นจริงและไม่จริง 
- ให้นักเรียนยืนพร้อมกับถือหนังสือเรียนไว้ในมือดูภาพประกอบต่างๆ ใน Do you know?  
- ครูแต่งค าบรรยาย ๑ ประโยค เช่น Two girls are playing the guitar. ถ้าค าบรรยายนี้เป็นความจริงให้นักเรียน

พูดว่า “It’s true. แล้วนั่งลง แต่ถ้าไม่เป็นความจริงให้นักเรียนพูดว่า “It’s false.” และยังคงยืนต่อไปเมื่อนักเรียน
พูดได้คล่องแล้วครูอาจเร่งความเร็วในการพูดขึ้นอีกก็ได้ ตัวอย่างค าบรรยายที่เป็นความจริง 
There’s a wallet next to the stapler. 
A boy is sleeping in the cafeteria. 
Peter is touching his arms. 
ตัวอย่างค าบรรยายที่ไม่เป็นความจริง 
Two girls are playing the guitar. 
A girl is riding a scooter in the playground. 
Tony is playing baseball. 

- น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให้นักเรียนอาสาสมัครผลัดกันออกมาหน้าช้ันเรียน แต่งค าบรรยายจากภาพประกอบ 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑.  หนังสือเรยีน Gogo Love English ๔ หน้า ๑-๒ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ส านักพิมพ์วฒันาพานิช  

๒.  ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ Wh-Question 
๓. Application สื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ Baby Flash Cards, abc PocketPhonics Liteและ Conversations in 

Daily Life ๒ 
๔. Application น าเสนอสื่อการเรียนรู้ Pages , Keynote, Explain Everything, Popplet 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  Application สื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ ABC Sight Words Writing Free Lite HD และ ABC Learning Pad 

Game HD Free Lite 
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๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
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๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ Do you know?  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ Hi, Tony! Hi, Jenny! เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น Shoulders, teeth, knees. 
 
๒.ตัวชี้วัด 

๑.  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
     (ต๑.๑ ป. ๔/๓) 
๒.  ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา  และนิทานง่ายๆ (ต ๑.๑ ป ๔/๔ ) 
๓.  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว (ต ๑.๓ ป. ๔/๑) 
๔.  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย (ต ๒.๑ ป. ๔/๓)  

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  ระบุและสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย การสอบถามและบอกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก าลังกระท าอยู่ และการพูด
ค าสั่งให้ปฏิบัติตามได้ (K, P) 

๒.  ระบุความหมายและค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายและการกระท ากิริยาอาการต่างๆได้ (K) 
๓.  มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรม (A)   

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ระบุและใช้สนทนา
เกี่ยวกับการทักทาย 
การสอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลังกระท า
อยู ่และการพดูค าสั่ง
ให้ปฏิบัติตามได ้

สามารถบอกบท
สนทนาเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติตามได ้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

สามารถบอก
สามารถบอกบท
สนทนาเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติตามได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

สามารถบอกบท
สนทนาเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติตามได ้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

สามารถบอกบท
สนทนาเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และการ
พูดค าสั่งให้ปฏิบตัิ
ตามได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

สามารถบอกบท
สนทนาเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และการ
พูดค าสั่งให้ปฏิบตัิ
ตามได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕๐%  

ระบุความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายและการ
กระท ากิริยาอาการ
ต่างๆได ้

สามารถบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
และการกระท า
กิริยาอาการต่างได้

สามารถบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
และการกระท า
กิริยาอาการต่างๆ

สามารถบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ
อวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกายและ
การกระท ากริิยา

สามารถบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
และการกระท า
กิริยาอาการต่างๆ

สามารถบอก
ความหมายของ
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย
และการกระท า
กิริยาอาการต่างๆ
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ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

ได้ถูกต้อง     
๗๐% - ๗๙% 

อาการต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

ได้ถูกต้อง      
๕๐% - ๕๙% 

ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สนทนาเกี่ยวกับการ
ทักทาย การสอบถาม
และบอกข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ก าลังกระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้ปฏิบัติ
ตามได ้

สามารถสนทนา
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

สามารถสนทนา
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙% 
 

สามารถสนทนา
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และ
การพูดค าสั่งให้
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 
 

สามารถสนทนา
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และการ
พูดค าสั่งให้ปฏิบตัิ 
ได้ถูกต้อง ๕๐% - 
๕๙% 
 

สามารถสนทนา
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
สอบถามและบอก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ก าลัง
กระท าอยู ่และการ
พูดค าสั่งให้ปฏิบตัิ
อื่นได้น้อยกว่า 
๕๐% 
 

 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม (A) 

ข้อ พฤติกรรมที่สังเกต 
การปฏิบัต ิ

ข้อสังเกต 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑. มีความตั้งใจ ใส่ใจและใฝ่เรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ     

๒. มีการส่วนร่วมในการเรียน (ตอบค าถาม ตั้งค าถาม แสดงความ
คิดเห็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น) 

    

๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย     

๔. การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๗ - ๑๐  คะแนน  = ด ี
๔ - ๖ คะแนน = พอใช้ 
๐ - ๓ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๕. สาระการเรียนรู ้

Skills:   Listening Speaking Reading Writing 
Function: Review of Student’s Book 3 
Language: These are Gogo’s shoulders. Touch Gogo’s toes! What are you doing, Jenny?  
Vocabulary: Shoulders, teeth, knees, fingers, toes, wave, point, shake, put, move. 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  ความหมายและค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและการกระท าอิริยาบถต่าง ๆ 
ศิลปะ  แสดงบทบาทสมมุติ ร้องเพลง และแสดงท่าทางประกอบ 
สุขศึกษา  อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย 
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1 

Shoulder 
2 Desk 3 Pencil 4 Hand 5 Eyes 

6 Wave 7 Touch 8 Close 9 Put 10 Move 

๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
       ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 

- ครูแสดงภาพของ Gogo, Tony และ Jenny บนกระดานแล้วช้ีไปที่รูปภาพแต่ละภาพพร้อมถามว่า “What’s his 
name/Who’s she?” ให้นักเรียนบอกช่ือให้ถูกต้อง 

- ครูแสดงท่าทางต่างๆให้นักเรียนดู เช่น วาดภาพบนกระดาน เต้นร า ฯลฯ แล้วถามว่า “What am I doing?” และ
ครูตอบค าถามให้ฟังเป็นตัวอย่างเท่าที่จ าเป็น 

- ครูให้อาสาสมัครนักเรียนออกมาดูรูปภาพที่แสดงกิริยาต่างๆ แล้วให้นักเรียนแสดงท่าทางให้เพื่อนในช้ันเรียนทาย 
ด้วยค าถาม What is she/he doing?”  ครูพิจารณาความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติม 

 - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที ่๑ เป็น Gogo กลุ่มที ่๒ เป็น Tony และกลุ่มที ่๓ เป็น Jenny  
 - ครูให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังจากแถบบันทึกเสียง บทสนทนาของ Gogo Tony และ Jenny แล้วออกเสียงตาม 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติตามบทสนทนา แล้วให้กลุ่มอาสาสมัครออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าช้ันเรียน 

       ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓ – ๕ คน ให้ท าใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อ  “My body   ”ให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มช่วยกันค้นหาค าศัพท์ให้ถูกต้องจากหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ต กลุ่มใดหาได้ครบก่อน เป็นผู้ชนะ 
- ครูอาสาสมัครตัวแทนออกมาน าเสนอค าศัพท์หน้าช้ันเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันพิจารณาความถูกต้อง 

       ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 
- ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “เปิดแผ่นป้าย แต่งให้เป็นประโยค  ”ซึ่งเป็นเกมส์ที่ท าด้วย  Application Keynote โดย

มีแผ่นปา้ย ๑๐ แผ่น ท่ีมีค าศัพท์อยู่ด้านหลังเป็นค าศัพท์ต่างๆ และ กิริยาแสดงอาการ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

- ครูให้ตัวแทนนักเรียนเลือกแผ่นป้ายแล้วจับคู่ค าศัพท์และกิริยาให้ถูกต้อง จากนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคให้ได้
ใจความสมบูรณ์ ครูยกตัวอย่างเช่น She’s touching her shoulder. 

 
       ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

- ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนอประโยคที่แต่งสมบูรณ์แล้ว ด้วย Application Keynote , Explain everything ครูและ
นักเรียนช่วยกันพิจารณาความถูกต้อง 

- ครูทบทวนประโยคและค าศัพท์และประโยคในบทเรียนนี้ด้วยการเล่นเกม Simon Says เมื่อไรที่ครูเริ่มต้นค าสั่งว่า 
Simon Says ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม เช่น ครูพูดว่า “Simon says, Touch your knee.” ให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม แต่ถ้าครูไม่ได้พูดว่า Simon Says ก่อนพูดค าสั่ง เช่น ครูพูดว่า “Close your eyes.” นักเรียนไม่ต้องปฏิบัติ
ตาม  ครูค่อยๆพูดค าสั่งให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน 

- ครูใช้มือเตะที่ไหล่ทั้งสองข้าง แล้วพูดว่า “Shoulders. These are my shoulders. Now it’s your turn.” 
นักเรียนใช้มือแตะที่ไหล่ทั้งสองข้างของตนเอง แล้วพูดว่า “These are my shoulders.” 

- จากนั้นครูช้ีที่ส่วนต่างๆของร่างกาย แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคตามโดยใช้ค าศัพท์  Knees, fingers, toes. 
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง   

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
- ครูให้นักเรียนทบทวนประโยคจากการฟังแถบบันทึกเสียง แล้วออกเสียงตาม 

A: What are they doing? 
    They’re moving the sofa. 
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B: What’s Jenny doing? 
    She’s touching her toes. 
C: Theses are Gogo’s shoulders. 
    Touch Gogo’s shoulders. 

- น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครูให้นักเรียนแต่งบทสนทนาโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน  
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

๑.  หนังสือเรียน Gogo Love English ๔ หน้า ๑-๒ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช  

๒.  ใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ My Body 
๓. Application น าเสนอสื่อการเรียนรู้ Pages , Keynote, Explain Everything, Popplet 

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
๑.   Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ABC Sight Words Writing Free Lite HD และ ABC Learning Pad 

Game HD Free Lite 
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๑๐. ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๒ My Body 
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๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๒. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู_้___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
แนวทางแก้ไขปัญหา__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๓. สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัตติามแผน_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
เหตุผล____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  

 
ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่นในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบ

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยน าแอพพลิเคชั่นมาใช้บนแท็บเล็ตเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สาระที่ ๑ จ านวนและการด าเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
๑. เขียนและอ่านตัวเลขฮินดู อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจ านวนนับศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่ง

ต าแหน่ง 

 Math Island 

 Math Whole 

๒. เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับและศูนย์ เศษส่วนและทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง 

 Math Island 

 Math Whole 

มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 

 
FlashToPass Free Math Flash Cards 

 
Mathway 

๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ และสร้างโจทย์ได้ 

 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

 
Numbers 

๓. บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

 
Fraction Circles 

 
Fraction Poker 

 
 



๑๐๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 
Fractions 

 
Math Fraction 

 
Oh No Fractions! - Curious Hat Lab 

 
สาระที่ ๒ การวัด 
มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
๑. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ าหนักปริมาตร หรือความจุ และเวลา 

 
Reading The Ruler 

 
Geometry-Calculator 

๒. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
Geometry-Calculator 

๓. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาอ่านและเขียนเวลาโดย ใช้จุดและบอกระยะเวลา 

 
MathTAppers: ClockMaster 

 

Tick Tock Clock - Learn How to Tell Time Using Digital and Analog Clock with 
Roman and Arabic Numerals 

๔. คาดคะเนความยาวน้ าหนักปริมาตรหรือความจุ 

 
Geometry-Calculator 

 
GeoGebra  

มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวงเงิน และเวลา 

 
Numbers 

 
Reading The Ruler 

๒. เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย 

 
Numbers 

 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา 

 
Numbers 

 
MathTAppers: ClockMaster 

 
 



๑๐๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
๑. บอกชนิดของมุม ชื่อมุมส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์ 

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

๒. บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันพร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน 

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

๓. บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม 

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

๔. บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจ าแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

๕. บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและบอกจ านวนแกนสมมาตร 

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

มาตรฐาน ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) และใช้
แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

๑. น ารูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ 

 
GeoGebra  

 
Triangle Solver 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๑  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. รวบรวมและจ าแนกข้อมูล 

 
Numbers 

 
Where's My Water? 

 
Motion Math: Wings 

๒. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและตาราง 

 
Numbers 

 
Motion Math: Wings 

๓. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง 

 
Numbers 

 
Motion Math: Wings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่ ๔ พีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
๑. บอกจ านวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเท่ากัน 

 
Oh No Fractions! - Curious Hat Lab 

 
Fraction Poker 

๒. บอกรูป และความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่ก าหนดให้ 

 
Oh No Fractions! - Curious Hat Lab 

 
Fraction Poker 

 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 



๑๐๔ 
 

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 

 
Mathway 

๒. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

 
Mathway 

๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 
Mathway 

 
Motion Math: Wings 

๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

 
Mathway 

 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 

๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

 
Math Island 

 
Where's My Water? 

๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
Math Island 

 
Where's My Water? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สาระที่ ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว ๑.๑  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

๑. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของท่อล าเลียงและปากใบของพืช 

 
Focus on Plant 

 
Parts of a Plant 

 
Biology - Plant handbook Free 

๒. อธิบาย น้ า แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จ าเป็นบางประการต่อการ
เจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 
Focus on Plant 

 
Parts of a Plant 

 
Leafsnap 

๓. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง และการสัมผัส 

 
Focus on Plant 

 
Parts of a Plant 

 
Basic Science Quiz 

๔. อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสงอุณหภูมิการสัมผัส และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Focus on Plant 

 
A Life Cycle App 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งก าเนิด 

 
Exploriments: Light-Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses 

๒. ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ 

 
Exploriments: Light-Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses 

 
Solar Walk 

 
Solar System Quiz 

๓. ทดลองและจ าแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งก าเนิดแสง 

 
Exploriments: Light-Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses 

 
Solar Walk 

 
Solar System Quiz 

๔. ทดลอง และอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด 

 
Exploriments: Light-Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses 

 
Solar Walk 

 
Solar System Quiz 

๕. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Solar Walk 

 
Solar System Quiz 

๖. ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Solar Walk 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๑. ส ารวจและอธิบายการเกิดดิน 

 
Earth ๑๐๑  

 
Barefoot World Atlas 

๒. ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น 

 
Earth ๑๐๑  

 
Barefoot World Atlas 

 
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๗.๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ 

และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 

 
Solar System For Kids 

 
Solar Walk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

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 าถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่ก าหนดให้และตามความสนใจ 

 
Basic Science Quiz 

๒. วางแผนการสังเกตเสนอวิธีส ารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

 
Basic Science Quiz 

๓. เลือกอุปกรณ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมในการส ารวจตรวจสอบ 

 
Parts of a Plant 

๔. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ น าเสนอผลสรุปผล 

 
Parts of a Plant 

๕. สร้างค าถามใหม่เพ่ือการส ารวจตรวจสอบต่อไป 

 
Focus on Plant 

๖. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 
Focus on Plant 

๗. บันทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๘. น าเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
สาระที่ ๑ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต ๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล 
๑. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน า (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

 
ThaiKID EN 

๒. อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยคข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 

 
ThaiKID EN 

๓. เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 

 
Baby Flash Cards 

๔. ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

 
Words of Wonder 

๒. ใช้ค าสั่งค าขอร้อง และค าขออนุญาตง่าย ๆ 

 
Abby Phonics - Second Grade HD Free Lite 

๓. พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ 

 
Basic ๑,๐๐๐ Words & Sentences (English/Thai) 

๔. พูด/เขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือนและครอบครัว 

 
Basic ๑,๐๐๐ Words & Sentences (English/Thai) 

๕. พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง 

 
Basic ๑,๐๐๐ Words & Sentences (English/Thai) 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

๑. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

 
abc PocketPhonics Lite 

 
Firefly Pix Lite 

 



๑๑๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
๒. พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน 

 
abc PocketPhonics Lite 

 
Firefly Pix Lite 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

 
abc PocketPhonics Lite 

 
Firefly Pix Lite 

 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๑. พูดและท าท่าประกอบ อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

 
ThaiKID EN 

๒. ตอบค าถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

 
ThaiKID EN 

๓. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

 
ABC Sight Words Writing Free Lite HD 

 
ABC Learning Pad Game HD Free Lite 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๑. บอกความแตกต่างของของเสียงตัวอักษร ค ากลุ่มค า ประโยคและข้อความของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 
abc PocketPhonics Lite 

๒. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลอง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ
ไทย 

 
Baby Flash Cards 

 
 
 
 



๑๑๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
๑. ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

 
Daily Speaking English 

 
สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต ๔.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
๑. ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 
abc PocketPhonics Lite 

 
Firefly Pix Lite 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

๑. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

 
Word Head 

 
Grimm's Puss in Boots ~ ๓D Interactive Pop-up Book 

 
Grimm's Rapunzel ~ ๓D Interactive Pop-up Book 

 
Grimm's Sleeping Beauty ~ ๓D Interactive Pop-up Book 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายช่ือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน  
 

Content Application สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ป .4  

No. Icon App Name Description Price 
1 

 
Geoboard, by The 
Math Learning Center 

App เป็นเครื่องมือส าหรับการส ารวจความหลากหลายของหวัข้อทางคณิตศาสตร์ที่
น ามาใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษาและกลาง การเรียน ยืด วง รอบ เพื่อสร้าง
ส่วนของเส้น และ รูปหลายเหลีย่ม และท าให้ การค้นหาเกีย่วกับ ปริมาท พื้นที ่มุม
ที่ สอดคล้องกัน เศษส่วน และอื่น ๆ 

Free 

2 
 

GeoGebra App คณิตศาสตร์แบบไดนามิกส าหรับทุกระดับการศึกษาที่รวบรวมรูปทรง
เรขาคณิตพีชคณิตสเปรดชีตกราฟสถิติและแคลคูลัสง่ายต่อการใช้งานและเรียนรู้
แบบโต้ตอบการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สร้างขึ้นอีกด้วย 

Free 

3 
 

Fractions App เกี่ยวกับการหาจ านวนเศษส่วนและนอกจากนี้ยังมีโหมดการทดสอบในการที่
ผู้ใช้จะถูกถามค าถาม 10 ข้อเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ 

0.99 

4 
 

FlashToPass Free 
Math Flash Cards 

App มาในรูปแบบ การบวก, ลบ, คูณหารและชุดผสมมีหกระดบัของความยากต่อ
การค านวณทางคณิตศาสตร์ และมี 24 ชุดเพิ่มเติมส าหรับการฝึกชุดความเป็นจริง
ทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะนอกจากนี้ตัง้แต่รูปแบบที่ 1-24 จะเป็นแบบสุ่มล าดับ
และรูปแบบการน าเสนอแบบน่ารักมีเสยีงและภาพเคลื่อนไหวอีกดว้ย 

Free 

5 
 

Tick Tock Clock - 
Learn How to Tell 
Time Using Digital and 
Analog Clock with 
Roman and Arabic 
Numerals 

App ทักษะ  :การมีส่วนร่วม  การช่วยให้เด็กเชื่อมต่อกับแนวความคิดของนาฬิกา
ดิจิตอลและอนาลอ็ก อนาล็อกหรอืนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้ท่าทางที่เรียบง่ายและ
สังเกตผลบนนาฬิกาอื่น ๆบรรยายความต้องการในการช่วยให้เด็กได้มีความเข้าใจ
พื้นฐานของตัวเลขที่เด็ดเด่ียวใช้นาฬิกาติ๊กต็อก 

2.99 

6 
 

Mencal: Mental 
Arithmetic Training, 
Improve Your Skills In 
Math 

App เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซ่ึงเหมาะส าหรับทุกวยัและทกุระดับชั้น ใช้งานง่าย 1.99 

7 
 

Geometry-Calculator App นี้เป็นเครื่องมือช่วยในการค านวณรูปทรงเรขาคณิตโดยมีกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่
เรียบง่ายจะชว่ยให้คุณท างานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นและยังสามารถสามารถค านวณ
เรขาคณิต 2D และ 3D 

0.99 

8 
 

Math Island App การค านวณจ านวนคณิตศาสตร์พื้นฐานเหมาะแก่เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ ซ่ึง
มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับ 

Free 

9 
 

Where's My Water? App เป็นเกมส์การเล่นโดยการออกแบบทางเดินของน้ าจากต้นทางให้ไปยัง
ปลายทางให้ส าเร็จ ซ่ึงตัวเกมส์นี้สามารถที่จะประยุคไปใช้สอนเกี่ยวกับวิชา
วิทยาศาสตร์ได ้หรืออาจจะประยุคไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ 

0.99 

10 
 

Motion Math: Wings App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ คูณ หาร 
ในรูปแบบเกมส์ 

Free 

11 
 

MathTAppers: 
ClockMaster 

App ส าหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูเวลาและสามารถก าหนดเวลาให้นกัเรียน
สามารถตอบเวลาที่ครูต่ังไว้ว่าเป็นเวลาเท่าไร 

Free 

12 
 

Reading The Ruler App การเรียนรู้เกี่ยวกบัการวัดของวิชาคณิตศาสตร์ Free 

13 
 

Math Whole App ที่สอนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารเศษส่วน ซ่ึงผู้เรียนสามารถที่จะท าข้อสอบ
แล้วส่งไปยังครูผู้สอนได้ 

0.99 

14 
 

Oh No Fractions! - 
Curious Hat Lab 

App เกี่ยวกับการค านวณเรื่องของเศษส่วนสามารถตั้งโจทย์ได้เอง Free 



๑๑๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
15 

 
Mathway App เกี่ยวกับการค านวณต่างๆเช่น จ านวนบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนไปจนถงึ 

สแควร์รูท สามารถน าไปใช้ได้ทุกชั้นเรียน และสามารถพิมพ์อธบิายหรือโน็ตต่างๆ 
เข้าไปด้วย 

Free 

16 
 

Fraction Circles App เกี่ยวกับการหาพื้นที่สามเหลีย่มสี่เหลี่ยมวงกลมและหาเศษส่วนโดยมาใน
รูปแบบเกมส ์

Free 

17 
 

Fraction Poker App การเรียนรู้เกี่ยวการค านวณเศษส่วน มาในรูปแบบเกมส ์ Free 

18 
 

Triangle Solver App เกี่ยวกับการหาพื้นที่มุมต่างๆ Free 

19 
 

Math Fraction App ที่สอนเกี่ยวกับการคิดเลขเศษส่วน ซ่ึงผู้เรียนสามารถที่จะท าข้อสอบออก
มาแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผู้สอนได้ 

0.99 

20 
 

Numbers App เป็นแอปพลิเคชั่นกระดาษค านวณนวัตกรรมใหม่ที่สุดเท่าที่เคยออกแบบมา
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นส าหรับ iPad ท าให้สร้างกระดาษ
ค านวณที่น่าสนใจในไม่กี่นาทีด้วยตาราง แผนภูมิ รูปภาพ และกราฟกิโดยเพียงใช้แค่
นิ้วมือของคุณ เลือกจากฟังก์ชั่นที่ง่ายตอ่การใช้มากกวา่ 250 ฟังก์ชั่น ป้อนขอ้มูล
และทดลองผลลัพธ์ด้วยแถบเลื่อน แถบเปลี่ยนค่า เมนูป็อปอัป และแป้นพิมพ์
อัจฉริยะ Numbers ท างานกับ iCloud ท าให้กระดาษค านวณของคุณบน
อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณล่าสุดอยู่เสมออย่างอัตโนมัต ิ

9.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Content Application สาระวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษา ป .4  
No. Icon App Name Description Price 
1 

 

Earth 101  App แสดงโลกทางภูมิศาสตร์และแผนที่ทางการเมืองมีมากกว่า 1,100 วัตถุทาง
ภูมิศาสตรและมากกวา่ 250 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยมีค าอธิบายแบบสั้นๆ และ
เต็มรูปแบบของวัตถุต่างๆ หรือจุดส าคัญพื้นผิวโลกมกีารควบคุมที่ใช้งานง่ายสามารถ
ซูมได้ถึง 15x และค้นหาสถานที่แบบด่วนได้และยังบอกสภาพอากาศทั่วโลกได้ด้วย
แม้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถใช้ได้ (ยกเว้นส าหรับสภาพอากาศ
และข้อมูลเพิ่มเติมจากวิกพิีเดีย( 

1.99 

2 
 

Barefoot World Atlas App ส าหรับการเรียนรู้ส่ิงต่างบนโลกโดยน าเสนอในรูปแบบ 3 มิติที่สวยงามโดย
ส ารวจ ทวีป ของโลก มหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม พบปะผู้คน ที่
แตกต่างกัน ทัว่โลกและ หาข้อมูลเกีย่วกับ วถิีชีวิตของพวก พบ สัตว์ป่า ที่นา่ตืน่ตา
ตื่นใจ , สถานที่ส าคัญ ค้นพบ ลักษณะทางธรรมชาติ และ อาคารที่มีชื่อเสียง 

4.99 

3 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และยังสามารถบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดโีอได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษา
สุขภาพฟันและสามารถหมุน 360 องศา ด้วย ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขากรรไกรและ
ฟัน 

Free 

4 
 

Dental Decide App ทางการแพทย ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และยัง
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟัน 

Free 

5 
 

Ear Nose Throat 
Decide 

App ทางการแพทย ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ หูคอจมูก ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และ
ยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดโีอได้ด้วยเพือ่น ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพ หูคอจมูก 

Free 

6 
 

Eye Decide App ทางการแพทย ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ ดวงตา ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และยัง
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพ ดวงตา 

Free 

7 
 

Foot Decide App ทางการแพทย ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ เท้า ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และยงั
สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพ เท้า 

Free 

8 
 

Hand Decide App วิทยาศาสตร์: เกี่ยวกับกายวิภาคมือเง่ือนไขปฏิบัติที่ดีที่สุดโซลูชั่นและช่วยให้
คุณค้นหาผู้เชี่ยวชาญ 

Free 

9 
 

Heart Decide App วิทยาศาสตร์: การศึกษาผู้ป่วยส าหรับผู้เชี่ยวชาญดา้นการดูแลสุขภาพอนามัย Free 

10 
 

Knee Decide App ทางการแพทย ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ กายวิภาคเข่า ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D 
และยังสามารถบันทกึการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดโีอได้ด้วยเพือ่น ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพ กายวภิาคเข่า 

Free 

11 
 

Shoulder Decide App วิทยาศาสตร์  :เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ไหล่  ซ่ึงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพทีจ่ะสอนได้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธภิาพ และประสิทธิผล 

Free 

12 
 

Spine Decide App วิทยาศาสตร์  :เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ  กระดูกสันหลัง ซ่ึงช่วยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทีจ่ะสอนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธภิาพ และ
ประสิทธิผล 

Free 

13 
 

Focus on Plant App อธิบายสว่นประกอบต่างๆของพืช ถึงระดับเซล 4.99 

14 

 

Parts of a Plant App อธิบายสว่นต่างๆ โดยเกีย่วขอ้งกบัหลักสูตร ซ่ึงผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ถึงส่วน
ต่างๆ ของพืช 

0.99 

15 
 

Biology - Plant 
handbook Free 

App อธิบายโครงสร้างของพืชโดยรวม Free 



๑๑๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
16 

 
Basic Science Quiz App ส าหรับท าข้อสอบเกี่ยวกับพืช โดยจะมีสรุปผลคะแนนให้ดว้ย 0.99 

17 
 

Exploriments: Light - 
Optics Ray Diagrams 
for Concave and 
Convex Mirrors and 
Lenses 

App ที่สอนเกี่ยวกับการสะทอ้นของแสงมายังเลนส์ และการหกัเหของแสง 1.99 

18 
 

Solar System For Kids App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหวา่ง โลกและ
ดวงดาวอื่นๆ 

0.99 

19 
 

Solar Walk App ส าหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะจกัรวาล โดยที่ตัวApp. สามารถที่จะเลือกได้
ว่าจะศึกษาเกีย่วกับดาวดวงไหนในระบบสุริยะจักรวาล อีกทั้งยังสามารถที่จะก าหนด
ช่วงเวลาวันเดือนป ีได้อีกด้วย 

2.99 

20 
 

Solar System Quiz App ส าหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะโดยตัว App จะมีแบบทดสอบให้ท า และจะ
มีสรุปผลการทดสอบเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะด้วย 

1.99 

21 
 

Leafsnap App การเรียนรู้เกี่ยวกบัการด ารงชีวิตของพืช Free 

22 
 

HudsonAlpha iCell App การเรียนรู้เกี่ยวกบัเซล Free 

23 
 

Khan Academy App ที่สอนเกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหวา่ง โลกและ
ดวงดาวอื่นๆ โดยมาในรูปแบบวีดีโอ 

Free 

24 
 

A Life Cycle App App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลี่ยนแปลง 0.99 

25 
 

Earth Science Reading 
Comprehension for 
First Grade and 
Second Grade 

App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว ์และการก าเนิดการเปลี่ยนแปลงโลกและแสดง
พื้นชั้นโลก 

2.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Content Application สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ป .4  
No. Icon App Name Description Price 
1 

 
Phonics Tic-Tac-Toe 
Interactive Game 

App ทักษะ :สร้างทักษะการใช้ภาษาอย่างรวดเร็ว แบบโต้ตอบส ารวจเสียงสระ
พยางค์ 

Free 

2 
 

Strawberry Shortcake 
Berry Best Friends 

App หนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศโดยมีการน าเสนอผา่นตัวการต์ูน
น่ารักๆ 

Free 

3 
 

Gorilla Band 3D story 
book with music - 
Wasabi Productions 

App การเรียนรู้การอ่านการฟังเสียงการออกเสียงภาษาต่างประเทศโดยออกมาใน
รูปแบบการ์ตูนและเสียงดนตรีและสามารถเรียนรู้จักเครื่องดนตรีอีกด้วย 

Free 

4 
 

Complete The 
Sentence For Kids 

App ที่มาในรูปแบบเกมส าหรับเด็กๆทีพ่วกเขาจะต้องเลือกค าที่ถกูต้องให้เสร็จ
สมบูรณ์ทุกประโยค กว่า 1,000 ประโยค ซ่ึงการทดสอบ ความรู้ ไวยากรณ์ ของ
เด็กของ เอกพจน์/พหูพจน ์participles องศา ของการเปรียบเทียบ ค าคุณศัพท์ 
ค ากริยา และอื่นๆ ที่สมบูรณ์แบบส าหรบั กลุ่มอายุ 7-13 ปี เกมคือความสนุก ที่จะ
เล่นกับ จระเข ้น่ารักเป็น อักษรกลาง เต้นร า กับค าตอบ ที่ถกูต้อง ทุก และท าให้ 
ใบหน้า ตลก กับค าตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้าง ระดับเด็กมี ที่จะตอบ ได้อย่างน้อย 
7 จาก 10 ค าถาม ได้อย่างถูกตอ้ง 

Free 

5 
 

Millie's Book of Tricks 
and Treats 

App เกี่ยวกับการอา่นเร่ืองเล่าสนุกๆมาในรูปแบบภาษาอังกฤษซ่ึงในการอ่านแต่ละ
ครั้งเนื้อเร่ืองจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ ากนัและยังมี่ภาพประกอบที่น่าสนใจ 

0.99 

6 
 

Word Head App เกมส์ค้นหาค าศัพท์ในรูปแบบของเกมส์คิวบิค ซ่ึงเมื่อนักเรียนเล่นนักเรียนจะมี
ความต้องการที่จะเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพื่อจะแข่งขันกับเพื่อน 

Free 

7 
 

Grimm's Hansel and 
Gretel ~ 3D Interactive 
Pop-up Book 

Books นิทาน  :จินตนาการอุดมด้วยกรมิม์ Hansel & Gretel 3.99 

8 
 

Grimm's Puss in Boots 
~ 3D Interactive Pop-
up Book 

Books นิทาน: แมวตัวหนาและเขีย้วลากดินอยู่ในรองเท้าบู๊ตในการผจญภยัทีน่่า
ตื่นเต้นของเขาในขณะที่เขาพยายามทีจ่ะท าให้โชคลาภของเจ้านายของเขาลา่สดุใน
ชุดที่ได้รับรางวัลจากเทพนิยายกริมม ์

3.99 

9 
 

Grimm's Rapunzel ~ 
3D Interactive Pop-up 
Book 

Books นิทาน  :จินตนาการที่อุดมไปด้วยที่ได้รับรางวัลของกริมม์  Rapunzel จาก 
StoryToys 

3.99 

10 
 

Grimm's Sleeping 
Beauty ~ 3D 
Interactive Pop-up 
Book 

Books นิทาน: จินตนาการขลังของเจา้หญิงและนางฟา้กับเจา้หญิงนิทราคลาสสิก
เทพนิยายกริมม,์ ล่าสุดในซีรีย์ที่ได้รับรางวัลจากเทพนยิายกริมม ์

3.99 

11 
 

Mythical Creatures App เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในต านานและสิ่งมีชีวิต, มอนสเตอร ์ซ่ึงมีรายละเอียดอย่าง
ครบถ้วน มาในรูปแบบภาษาอังกฤษสามารกน ามาชว่ยในการเรียนได้ทุกระดับชั้น 

0.99 

12 
 

Rinky Dinky Rhyme 
Book 

App นิทาน  :สอนนิทานเร่ืองรามต่างๆ มีปุ่มอ่านเร่ืองราวให้เอง  มีปุ่มเล่นที่จะ
ตัดสินใจตาม สามารถปิด multi touch ส าหรับเด็กเล็ก มี สติกเกอร์ที่จะปรับ
ขนาดโดยอัตโนมัต ิ

1.99 

13 
 

Ten Giggly Gorillas 
story book for 
children - Wasabi 
Productions 

App นิทาน  :ส าหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจและทักษะการฟัง  การมีส่วนร่วม และ
เสียง 

2.99 

14 
 

Words of Wonder App เกมส์เรียงศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเมื่อเราเลือกค าศัพท์ได้ถูกต้องตัวอกัษรกจ็ะ
หายไป ซ่ึงตัว App ตัวนี้จะช่วยให้นักเรียนพยายามทีจ่ะเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพื่อ

Free 



๑๑๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
จะแข่งขันกับเพือ่นๆ ในชั้นเรียน 

15 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซ่ึงมาในรูปแบบ 3D และยังสามารถบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดโีอได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษา
สุขภาพฟันและสามารถหมุน 360 องศา ด้วย ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขากรรไกรและ
ฟัน 

Free 

16 
 

Devil's Attorney App ทักษะ  :โดยจ าลองท าหน้าที่เป็นทนายความ  เพื่อช่วยว่าความให้ลูกความ 
เลือกว่าความในกรณีต่างๆ ระหวา่งว่าความมีการเสริมทักษะโต้ตอบกับตัวละครฝ่าย
ตรงข้ามได้ มีการโต้ตอบสืบสวนสอบความจากพยาน และฝ่ายตรงข้าม สามารถเพื่อ
ปลดล๊อคในการเพิ่มทักษะต่างๆ ได้ทักษะการคิด และการออกแบบ ทีพกั ที่ท างาน 
เพื่อเล่นในระดับต่อไป 

Free 

17 
 

abc PocketPhonics 
Lite 

App ฝึกเกี่ยวกบัค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป Free 

18 
 

Firefly Pix Lite App ฝึกเกี่ยวกบัค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป Free 

19 
 

Kids Picture Dictionary App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพทภ์าษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบ Free 

20 
 

Baby Flash Cards App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพทภ์าษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและ
มีหลายหมวดหมู่ให้เลือก 

Free 

21 
 

ABC Sight Words 
Writing Free Lite HD 

App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพทภ์าษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและ
มีหลายหมวดหมู่ให้เลือก 

Free 

22 
 

ABC Learning Pad 
Game HD Free Lite 

App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพทภ์าษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและ
มีหลายหมวดหมู่ให้เลือก อ่านตัวอักษร การนับจ านวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 

Free 

23 
 

Daily Speaking English App ฝึกฟังและพูดตามสามารถตั้งค่าให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นตามเราต้องการ Free 

24 
 

Abby Phonics - Second 
Grade HD Free Lite 

App ฝึกฝนทางด้านค าศัพท์และมีหลายรูปแบบให้เลือกเช่นจับคู่ค าศัพท์หรือหา
ค าศัพท์และรูปแบบการเติมค าศัพท ์

Free 

25 
 

ThaiKID EN App เกมส์ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษส าหรับเด็ก ให้เด็กได้สนุกไปกับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส ์ฝึกทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Free 

26 
 

Conversations in Daily 
Life 2 

App ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาองักฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมค า
แปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับ
การ์ตูนความรู ้

Free 

27 

 

Basic 1,000 Words & 
Sentences 
(English/Thai) 

App รวม 1,000 ค าศัพท์และประโยค )อังกฤษ/ไทย(  ภาพประกอบสีสันสดใส 
สามารถแตะเพื่อฟังเสียงต่างๆ ได้ 

Free 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Edutainment Application 
No. Icon App Name Description Price 
1 

 
The Human Body by 
Tinybop 

App เกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการต่างของร่างกายมนุษย ์และสามารถดูเป็นจุดๆ 
ที่สนใจได้ด้วยมาในรูปแบบเกมส ์

Free 

2 
 

Word Search + App การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกเล่น Free 

3 
 

Letris 3 App เกี่ยวกับการหาค าศัพท์เพื่อที่ท าให้จ านวนตวัอกัษรลดลงให้เหลือน้อยที่สดุและ
สามารถเล่น 2 คนเพื่อแข่งขันกันได้ 

Free 

4 
 

Pizza Fractions 1 App เกี่ยวการหาค าตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศาสตร์ Free 

5 
 

Juggled Free App เกี่ยวกับการแต่ค าภาษาอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอกัษรมา ให้ผู้เล่น
เรียงค าภาษาอังกฤษ 

Free 

6 
 

Division ! ! App เกี่ยวกับการค านวณเลขการหารหาตัวเลขค าตอบไปเติมซ่ึงจะมีการเพิ่มระดับ
ความยากขึ้นไปเร่ือยๆ 

Free 

7 
 

Brain Tuner X App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งการบวก ลบ คูณ หาร Free 

8 
 

Elements Puzzle App เกี่ยวกับการเรียนรู้ตารางธาต ุ Free 

9 
 

Baby Plants Flowers-2 App เกี่ยวกับการเจริญเติมโตของพืช Free 

10 
 

HAppy Little Farmer 
Lite 

App เกมส์การปลูกพืช Free 

11 
 

GarageBand App เกี่ยวกับดนตรีมีหลากหลายรูปแบบ Free 

12 
 

Group Shot HD Pro - 
Time Shifting Camera 

App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ Free 

13 
 

Hi Guess the Oracle App เกี่ยวกับการทายค าปริศนามาในรูปแบบฝึกทกัษะภาษาอังกฤษมาในรูปแบบ
เกมส์ 

Free 

14 
 

Letterverse App เกมการต่อสู่กับไดโนเสามาในรูปแบบการกาศัพทภ์าษาอังกฤษเผื่อแข่งกบั
เวลาด้วย 

Free 

15 
 

Flipside camera App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อ
ออนไลน์ได้หลากหลายอีกดว้ย 

Free 

16 
 

PicPlayPost App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อ
ออนไลน์ได้หลากหลายอีกดว้ย 

Free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Tool Application ในการสร้างสื่อส าหรับคร ู
No. Icon App Name Description Price 
1 

 
Pages App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Word 9.99 

2 
 

Keynote App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

9.99 

3 
 

Numbers App ส าหรับท าข้อมูลตารางในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Excel 
สามารถใช้สูตรค านวณต่างๆ และยังสามารถสร้างแผนภูมิชนิดต่างๆ ได้ด้วย 

9.99 

4 
 

iMovie App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซ่ึงสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอยา่งภาพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคที่สวยงาม 

4.99 

5 
 

BigMind Pro  App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน์ 4.99 

6 
 

PDF Master App เขียน, พิมพ์, และ highlight ขอ้ความในไฟล์ PDF ได ้ Free 

7 
 

Prezi App น าเสนอ Prezi ที่สร้างจาก prezi.com บน iPad และ Apple TV เป็น
งานน าเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพื้นที่ส าหรับท างานเพยีงแผ่นเดียว 

Free 

8 
 

Toontastic Jr. Pirates 
Puppet Theater 

App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ Free 

9 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบั้มรูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ slide 
show 

4.99 

10 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่างๆ อยา่งง่ายๆ Free 

11 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google Free 

12 
 

YouTube App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com Free 

13 
 

Manga FX Camera free 
for iPad 

App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อยา่งรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึกสร้าง
ประโยคจากภาพ 

Free 

14 
 

iBooks App หนังสือ สามารถซ้ือหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจาก iBooks 
Author ได้ 

Free 

15 
 

iTune U App ส าหรับการหา App, music, video บนอินเตอร์เน็ต ส าหรับ อุปกรณ์ของ 
Apple เท่านั้น 

Free 

16 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอ
จากแค็ตตาล็อก Podcasts และพอดคาสต์เล่นที่นิยมมากที่สุดจัดตามหวัข้อที่มี
สถานีใหม่ทั้งหมด 

Free 

17 
 

Dropbox App ส าหรับฝากไฟล์หรือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นกัเรียนส่งการบ้านทีท่ า
มาจากไฟล์ตา่งๆ 

Free 

18 
 

Story Creator App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทกึเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke เหมาะส าหรับ
ใช้กับวิชาภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสร้างหนังสือด้วยตัวเอง 

Free 

19 
 

Edmodo App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้างแบบทดสอบ 
สั่งงาน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได้ 

Free 

20 
 

Teach App วางแผน  :วางแผนบทเรียนใหม ่มเีครื่องมือบันทึกส าหรับครู และนักเรียน  
สร้างบทเรียนวิดีโอสั้นๆ เกีย่วกับเรื่องใดๆ สามารถออกแบบในแต่ละขั้นตอนใน
บทเรียน, ภาพประกอบ สามารถที่จะอธิบายบทเรียน 

Free 

21 
 

Longdo Dict HD App ส าหรับแปลภาษาของเว็บ บริการค้นหาค าและร่วมสร้างพจนานุกรมไทย Free 

http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=8r1hlkDLgFtSuM:&imgrefurl=http://www.padgadget.com/ipad-app-details/596655478/100/1/4&docid=ll4okXP6zW8BWM&itg=1&imgurl=http://www.padgadget.com/wp-content/appsicons/596655478_icon100.png&w=100&h=100&ei=IbwjU7noEoftiAev7IDYBQ&zoom=1&ved=0CNECEIQcMFM&iact=rc&dur=1089&page=2&start=40&ndsp=57
http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=40rSZYfegy803M:&imgrefurl=http://www.appannie.com/apps/ios/app/prezi-viewer-for-iphone/&docid=smKd4cAPj-FhbM&imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/f4/e8/20/f4e820a7-4e54-c974-ea8d-a90925086038/icon_256.png&w=256&h=256&ei=p70jU_i5FIq4iQew_oGwCg&zoom=1&ved=0CNwBEIQcMCw&iact=rc&dur=458&page=2&start=34&ndsp=50


๑๒๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
longdo dict ส าหรับอุปกรณ์ ipad บริการ longdo dict มีการใช้งานข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลฟรีหลายแหล่ง และเปิดให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเนื้อหา โดยการส่งค า
ใหม่ๆ เข้ามาในระบบด้วย 

22 
 

Evernote App สร้างและจัดการ note ได้หลายรูปแบบ ทั้งการแทรกรูปภาพ, เสียง และ
การแนบขอ้มูล metadata ต่างๆ เช่น Tags, Location เป็นต้น โน้ตใน App 
นี้จะสามารถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์ไม่จ ากดั Platform 

Free 

23 
 

Google Drive App ใช้งาน Drive เสมือนผ่าน Cloud service ของ Google ที่ท าให้ไม่ต้อง
เซฟงานลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี Google Docs ซ่ึง
ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกบัผู้อืน่ได้พร้อมๆกัน 

Free 

24 
 

Action Movie FX App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซ่ึงสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอยา่งภาพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคแอ็คชั่นได้หลากหลาย 

Free 

25 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซ่ึงไฟล์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็น
ไฟล์ pdf ท าให้นักเรียนสามารถทีจ่ะสง่งานครูหรือส่งข้อมูลต่างๆ ให้ต่อกันได้ง่าย
โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสแกน 

3.99 

26 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App การถ่ายโอนไฟล์ที่ช่วยให้การจัดเก็บดูและจัดการไฟล์งานต่างและยังมี
ความสามารถในการจัดการไฟล์ได้หลาหลาย ทั้งนี้ในการ ถ่ายโอนไฟล์ จากเครื่อง
หนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีการติดตั้ง App นี้ 

1.99 

27 
 

Explain Everything App ส าหรับท าการสอนเร่ืองราวตา่งๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเช่น 
ปากกา, เลเซอร์, รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสามารถบันทกึบทเรียนเป็น VDO 
เอาไว้เพื่อวัตถปุระสงค์ต่างๆ 

2.99 

28 
 

DocScanner Pro App ส าหรับถ่ายเอกสาร ใบงาน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์รูปภาพ
เหมือนกับ scan ด้วย scanner 

6.99 

29 
 

Comic Life App สร้างหนังสือการ์ตูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ เหมาะ
ส าหรับสร้างงานน าเสนอในวิชาภาษาศาสตร์ 

4.99 

30 
 

Puppet Pal App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ 2.99 

31 
 

Wiki Links App ส าหรับการค้นหาขอ้มูลต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกบั google Free 

32 
 

Wolfram Alpha App ค้นหาข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์ และอื่นๆ อีก
มากมายด้วยการใส่ค าหลกัที่ต้องการค้นหาหรือจะใส่ สมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้ 

2.99 

33 
 

eClicker Presenter App ส าหรับควบคุมเครื่อง iPad ที่ลง App ตัวนี้เอาไว ้ซ่ึงท าให้สามารถรู้ได้ว่า
เครื่องแต่ละเครื่องก าลังท าอะไรอยู่ และสามารถออกข้อสอบและให้เครื่องลูกขา่ยท า
ข้อสอบได้ ผู้พรีเซนท์ สามารถสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ ถูก /ผิด เห็นดว้ย/ไม่เห็น
ด้วย แทรกรูปภาพในค าถาม ดูผลการตอบค าถามของผู้ฟังในหน้าจอ 

14.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Tool Application ส าหรับนักเรียน 
No. Icon App Name Description Price 
1 

 
eClicker Audience App เครื่องลูกข่ายส าหรับเชื่อมต่อกับ eClicker Presenter ส าหรับเครื่องของ

นักเรียน โดยนักเรียนสามารถที่จะแสดงว่าคิดเห็นและสามารถที่จะเขยีนคอมเม้นได้ 
Free 

2 
 

Mathway App เกี่ยวกับการค านวณต่างๆ เช่น จ านวนบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนไปจนถึง 
สแควร์รูท สามารถน าไปใช้ได้ทุกชั้นเรียน และสามารถพิมพ์อธบิายหรือโน็ตต่างๆ 
เข้าไปด้วย 

Free 

3 
 

Edmodo App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้างแบบทดสอบ 
สั่งงาน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได ้

Free 

4 
 

Pages App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Word 9.99 

5 
 

Keynote App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

9.99 

6 
 

Numbers App ส าหรับท าข้อมูลตารางในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Excel 
สามารถใช้สูตรค านวณต่างๆ และยังสามารถสร้างแผนภูมิชนิดต่างๆได้ด้วย 

9.99 

7 
 

iMovie App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซ่ึงสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอยา่งภาพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคที่สวยงาม 

4.99 

8 
 

BigMind Pro  App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน์ 4.99 

9 
 

Longdo Dict HD App ส าหรับแปลภาษาของเว็บ บริการค้นหาค าและร่วมสร้างพจนานุกรมไทย 
longdo dict ส าหรับอุปกรณ์ ipad บริการ longdo dict มีการใช้งานข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลฟรีหลายแหล่ง และเปิดให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเนื้อหา โดยการส่งค า
ใหม่ๆ เข้ามาในระบบด้วย 

Free 

10 
 

Evernote App สร้างและจัดการ note ได้หลายรูปแบบ ทั้งการแทรกรูปภาพ, เสียง และ
การแนบขอ้มูล metadata ต่างๆ เช่น Tags, Location เป็นต้น โน้ตใน App 
นี้จะสามารถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์ไม่จ ากดั Platform 

Free 

11 
 

Google Drive App ใช้งาน Drive เสมือนผ่าน Cloud service ของ Google ที่ท าให้ไม่ต้อง
เซฟงานลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี Google Docs ซ่ึง
ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกบัผู้อืน่ได้พร้อมๆกัน 

Free 

12 
 

PDF Master App เขียน, พิมพ์, และ highlight ขอ้ความในไฟล์ PDF ได ้ Free 

13 
 

Prezi App น าเสนอ Prezi ที่สร้างจาก prezi.com บน iPad และ Apple TV เป็น
งานน าเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพื้นที่ส าหรับท างานเพยีงแผ่นเดียว 

Free 

14 
 

Toontastic Jr. Pirates 
Puppet Theater 

App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ Free 

15 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบั้มรูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ 
slideshow 

4.99 

16 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่างๆ อยา่งง่ายๆ Free 

17 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google Free 

18 
 

YouTube App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com Free 

19 
 

Manga FX Camera free 
for iPad 

App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อยา่งรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึกสร้าง
ประโยคจากภาพ 

Free 

http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=8r1hlkDLgFtSuM:&imgrefurl=http://www.padgadget.com/ipad-app-details/596655478/100/1/4&docid=ll4okXP6zW8BWM&itg=1&imgurl=http://www.padgadget.com/wp-content/appsicons/596655478_icon100.png&w=100&h=100&ei=IbwjU7noEoftiAev7IDYBQ&zoom=1&ved=0CNECEIQcMFM&iact=rc&dur=1089&page=2&start=40&ndsp=57
http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=40rSZYfegy803M:&imgrefurl=http://www.appannie.com/apps/ios/app/prezi-viewer-for-iphone/&docid=smKd4cAPj-FhbM&imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/f4/e8/20/f4e820a7-4e54-c974-ea8d-a90925086038/icon_256.png&w=256&h=256&ei=p70jU_i5FIq4iQew_oGwCg&zoom=1&ved=0CNwBEIQcMCw&iact=rc&dur=458&page=2&start=34&ndsp=50


๑๒๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
20 

 

iBooks App แอพชั้นหนังสือ สามารถซ้ือหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจาก 
iBooks Author ได้ 

Free 

21 
 

iTune U App ส าหรับการหา App music, video บนอินเตอร์เน็ต ส าหรับ อุปกรณ์ของ 
Apple เท่านั้น 

Free 

22 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอ
จากแค็ตตาล็อก Podcasts และพอดคาสต์เล่นที่นิยมมากที่สุดจัดตามหวัข้อที่มี
สถานีใหม่ทั้งหมด 

Free 

23 
 

Dropbox App ส าหรับฝากไฟล์หรือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นกัเรียนส่งการบ้านทีท่ า
มาจากไฟล์ตา่งๆ 

Free 

24 
 

Story Creator App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทกึเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke เหมาะส าหรับ
ใช้กับวิชาภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสร้างหนังสือด้วยตัวเอง 

Free 

25 
 

Action Movie FX App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซ่ึงสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอยา่งภาพยนตร์ โดยมี
เอฟเฟคแอ็คชั่นได้หลากหลาย 

Free 

26 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App การถ่ายโอนไฟล์ที่ช่วยให้การจัดเก็บดูและจัดการไฟล์งานต่างและยังมี
ความสามารถในการจัดการไฟล์ได้หลาหลายและทั้งนี้ในการ ถ่ายโอนไฟล์ จาก
เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีการติดตั้ง App นี้ 

1.99 

27 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซ่ึงไฟล์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็น
ไฟล์ pdf ท าให้นักเรียนสามารถทีจ่ะสง่งานครูหรือส่งข้อมูลต่างๆให้ต่อกันได้ง่าย
โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสแกน 

3.99 

28 
 

Explain Everything App ส าหรับท าการสอนเร่ืองราวตา่งๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเช่น 
ปากกา, เลเซอร์, รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสามารถบันทกึบทเรียนเป็น VDO 
เอาไว้เพื่อวัตถปุระสงค์ต่างๆ 

2.99 

29 
 

DocScanner Pro App ส าหรับถ่ายเอกสาร ใบงาน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์รูปภาพ
เหมือนกับ scan ด้วย scanner 

6.99 

30 
 

Comic Life App สร้างหนังสือการ์ตูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ เหมาะ
ส าหรับสร้างงานน าเสนอในวิชาภาษาศาสตร์ 

4.99 

31 
 

Puppet Pal App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ 2.99 

32 
 

Wiki Links App ส าหรับการค้นหาขอ้มูลต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกบั google Free 

33 
 

Wolfram Alpha App ค้นหาข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์ และอื่นๆอีก
มากมายด้วยการใส่ค าหลกัที่ต้องการค้นหาหรือจะใส่ สมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้ 

2.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายละเอียด Application ในโครงการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

 
Geoboard, by The Math Learning Center 
App เป็นเครื่องมือส าหรับการส ารวจความหลากหลายของหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในการ
เรียนระดับประถมศึกษาและกลาง การเรียน ยืด วง รอบ เพ่ือสร้างส่วนของเส้น และ รูปหลาย
เหลี่ยม และท าให้ การค้นหาเกี่ยวกับ ปริมาท พ้ืนที่ มุมที่ สอดคล้องกัน เศษส่วน และอ่ืน ๆ 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
GeoGebra 
App คณิตศาสตร์แบบไดนามิกส าหรับทุกระดับการศึกษาท่ีรวบรวมรูปทรงเรขาคณิตพีชคณิตส
เปรดชีตกราฟสถิติและแคลคูลัสง่ายต่อการใช้งานและเรียนรู้แบบโต้ตอบการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่สร้างขึ้นอีกด้วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Fractions 
App เกี่ยวกับการหาจ านวนเศษส่วนและนอกจากนี้ยังมีโหมดการทดสอบในการที่ผู้ใช้จะถูกถาม
ค าถาม ๑๐ ข้อเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
FlashToPass Free Math Flash Cards 
App มาในรูปแบบ การบวก, ลบ, คูณหารและชุดผสมมีหกระดับของความยากต่อการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ และมี ๒๔ ชุดเพ่ิมเติมส าหรับการฝึกชุดความเป็นจริงทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ตั้งแต่รูปแบบที่ ๑-๒๔ จะเป็นแบบสุ่มล าดับและรูปแบบการน าเสนอแบบน่ารักมีเสียง
และภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Tick Tock Clock - Learn How to Tell Time Using Digital and Analog Clock with 
Roman and Arabic Numerals 
App ทักษะ: การมีส่วนร่วม การช่วยให้เด็กเชื่อมต่อกับแนวความคิดของนาฬิกาดิจิตอลและ
อนาล็อก อนาล็อกหรือนาฬิกาดิจิตอลโดยใช้ท่าทางที่เรียบง่ายและสังเกตผลบนนาฬิกาอ่ืน ๆ 
บรรยายความต้องการในการช่วยให้เด็กได้มีความเข้าใจพ้ืนฐานของตัวเลขท่ีเด็ดเดี่ยวใช้นาฬิกาติ๊
กต็อก 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Mencal: Mental Arithmetic Training, Improve Your Skills In Math 
App เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ซึ่งเหมาะส าหรับทุกวัยและทุกระดับชั้น ใช้งานง่าย 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Geometry-Calculator 
App นี้เป็นเครื่องมือช่วยในการค านวณรูปทรงเรขาคณิตโดยมีกับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายจะ
ช่วยให้คุณท างานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นและยังสามารถสามารถค านวณเรขาคณิต ๒D และ ๓D  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math Island 
App การค านวณจ านวนคณิตศาสตร์พื้นฐานเหมาะแก่เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ขวบ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๕ 
ระดับ  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Where's My Water? 
App เป็นเกมส์การเล่นโดยการออกแบบทางเดินของน้ าจากต้นทางให้ไปยังปลายทางให้ส าเร็จ ซ่ึง
ตัวเกมส์นี้สามารถที่จะประยุคไปใช้สอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ หรืออาจจะประยุคไปใช้กับ
วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้ 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Motion Math: Wings 
App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ คูณ หาร ในรูปแบบเกมส์ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
MathTAppers: ClockMaster 
App ส าหรับสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูเวลาและสามารถก าหนดเวลาให้นักเรียนสามารถตอบ
เวลาที่ครูตั่งไว้ว่าเป็นเวลาเท่าไร  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Reading The Ruler 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดของวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math Whole 
App ที่สอนเก่ียวกับการบวกลบคูณหารเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสามารถท่ีจะท าข้อสอบแล้วส่งไปยัง
ครูผู้สอนได้  

 

  

  
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Oh No Fractions! - Curious Hat Lab 
App เกี่ยวกับการค านวณเรื่องของเศษส่วนสามารถตั้งโจทย์ได้เอง 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Mathway 
App เกี่ยวกับการค านวณต่างๆ เช่น จ านวนบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนไปจนถึง สแควร์รูท 
สามารถน าไปใช้ได้ทุกชั้นเรียน และสามารถพิมพ์อธิบายหรือโน็ตต่างๆ เข้าไปด้วย  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Fraction Circles 
App เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมและหาเศษส่วนโดยมาในรูปแบบเกมส์ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Fraction Poker 
App การเรียนรู้เกี่ยวการค านวณเศษส่วน มาในรูปแบบเกมส์ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Triangle Solver 
App เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่มุมต่างๆ 

 
 

  

  
 
 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math Fraction 
App ที่สอนเก่ียวกับการคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะท าข้อสอบออกมาแล้วส่งเมลล์ไปยัง
ครูผู้สอนได้  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Numbers 
App ส าหรับท าข้อมูลตารางในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Excel สามารถใช้สูตรค านวณ
ต่างๆ และยังสามารถสร้างแผนภูมิชนิดต่างๆ ได้ด้วย  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Earth ๑๐๑ 
App แสดงโลกทางภูมิศาสตร์และแผนที่ทางการเมืองมีมากกว่า ๑,๑๐๐ วัตถุทางภูมิศาสตรและ
มากกว่า ๒๕๐ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยมีค าอธิบายแบบสั้นๆ และเต็มรูปแบบของวัตถุต่างๆ หรือ
จุดส าคัญพ้ืนผิวโลกมีการควบคุมที่ใช้งานง่ายสามารถซูมได้ถึง ๑๕x และค้นหาสถานที่แบบด่วนได้
และยังบอกสภาพอากาศท่ัวโลกได้ด้วยแม้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถใช้ได้ 
(ยกเว้นส าหรับสภาพอากาศและข้อมูลเพิ่มเติมจากวิกิพีเดีย) 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Barefoot World Atlas 
App ส าหรับการเรียนรู้สิ่งต่างบนโลกโดยน าเสนอในรูปแบบ ๓ มิติที่สวยงามโดยส ารวจ ทวีป ของ
โลก มหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม พบปะผู้คน ที่แตกต่างกัน ทั่วโลกและ หาข้อมูล
เกี่ยวกับ วิถีชีวิตของพวก พบ สัตว์ป่า ที่น่าตื่นตาตื่นใจ , สถานที่ส าคัญ ค้นพบ ลักษณะทาง
ธรรมชาติ และ อาคารที่มีชื่อเสียง 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
KidsDental 
App เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟันและสามารถหมุน 
๓๖๐ องศา ด้วย ซูม เต็มรูปแบบ ของ ขากรรไกรและฟัน 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Dental Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟัน  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Ear Nose Throat Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ หูคอจมูก ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษา
สุขภาพ หูคอจมูก 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Eye Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ ดวงตา ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทึก
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ 
ดวงตา 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Foot Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ เท้า ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ เท้า  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Hand Decide 
App วิทยาศาสตร์: เกี่ยวกับกายวิภาคมือเงื่อนไขปฏิบัติที่ดีที่สุดโซลูชั่นและช่วยให้คุณค้นหา
ผู้เชี่ยวชาญ  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Heart Decide 
App วิทยาศาสตร์: การศึกษาผู้ป่วยส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอนามัย 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Knee Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ กายวิภาคเข่า ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษา
สุขภาพ กายวิภาคเข่า 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Shoulder Decide 
App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ไหล่ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
สุขภาพที่จะสอนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Spine Decide 
App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ กระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพที่จะสอนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Focus on Plant 
App อธิบายส่วนประกอบต่างๆของพืช ถึงระดับเซล 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Parts of a Plant 
App อธิบายส่วนต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ถึงส่วนต่างๆ ของพืช 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Biology - Plant handbook Free 
App อธิบายโครงสร้างของพืชโดยรวม 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Basic Science Quiz 
App ส าหรับท าข้อสอบเกี่ยวกับพืช โดยจะมีสรุปผลคะแนนให้ด้วย 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Exploriments: Light - Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses 
App ที่สอนเก่ียวกับการสะท้อนของแสงมายังเลนส์ และการหักเหของแสง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Solar System For Kids 
App ที่สอนเก่ียวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง โลกและดวงดาวอ่ืนๆ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Solar Walk 
App ส าหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล โดยที่ตัวApp. สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะศึกษา
เกี่ยวกับดาวดวงไหนในระบบสุริยะจักรวาล อีกทั้งยังสามารถท่ีจะก าหนดช่วงเวลาวันเดือนปี ได้อีก
ด้วย 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Solar System Quiz 
App ส าหรับสอนเกี่ยวกับระบบสุริยะโดยตัว App จะมีแบบทดสอบให้ท า และจะมีสรุปผลการ
ทดสอบเก่ียวกับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะด้วย  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Leafsnap 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของพืช 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
HudsonAlpha iCell 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับเซล 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Khan Academy 
App ที่สอนเก่ียวกับระบบสุริยะ โดยจะมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง โลกและดวงดาวอ่ืนๆ โดยมา
ในรูปแบบวีดีโอ  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
A Life Cycle App 
App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลี่ยนแปลง 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 
App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลี่ยนแปลงโลกและแสดงพ้ืนชั้นโลก 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Phonics Tic-Tac-Toe Interactive Game 
App ทักษะ: สร้างทักษะการใช้ภาษาอย่างรวดเร็ว แบบโต้ตอบส ารวจเสียงสระพยางค์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Strawberry Shortcake Berry Best Friends 
App หนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยมีการน าเสนอผ่านตัวการ์ตูนน่ารักๆ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Gorilla Band 3D story book with music - Wasabi Productions 
App การเรียนรู้การอ่านการฟังเสียงการออกเสียงภาษาต่างประเทศโดยออกมาในรูปแบบการ์ตูน
และเสียงดนตรีและสามารถเรียนรู้จักเครื่องดนตรีอีกด้วย  

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Complete The Sentence For Kids 
App ที่มาในรูปแบบเกมส าหรับเด็กๆท่ีพวกเขาจะต้องเลือกค าท่ีถูกต้องให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประโยค 
กว่า ๑,๐๐๐ ประโยค ซึ่งการทดสอบ ความรู้ ไวยากรณ์ ของเด็กของ เอกพจน์/พหูพจน์ 
participles องศา ของการเปรียบเทียบ ค าคุณศัพท์ ค ากริยา และอ่ืนๆ ที่สมบูรณ์แบบส าหรับ 
กลุ่มอายุ ๗-๑๓ ปี เกมคือความสนุก ที่จะเล่นกับ จระเข้ น่ารักเป็น อักษรกลาง เต้นร า กับค าตอบ 
ที่ถูกต้อง ทุก และท าให้ ใบหน้า ตลก กับค าตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้าง ระดับเด็กมี ที่จะตอบ ได้
อย่างน้อย ๗ จาก ๑๐ ค าถาม ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Millie's Book of Tricks and Treats 
App เกี่ยวกับการอ่านเรื่องเล่าสนุกๆมาในรูปแบบภาษาอังกฤษซึ่งในการอ่านแต่ละครั้งเนื้อเรื่องจะ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ ากันและยังมี่ภาพประกอบที่น่าสนใจ  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Word Head 
App เกมส์ค้นหาค าศัพท์ในรูปแบบของเกมส์คิวบิค ซึ่งเมื่อนักเรียนเล่นนักเรียนจะมีความต้องการที่
จะเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ือจะแข่งขันกับเพ่ือน  

 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Grimm's Hansel and Gretel ~ 3D Interactive Pop-up Book 
Books นิทาน: จินตนาการอุดมด้วยกริมม์ Hansel & Gretel 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Grimm's Puss in Boots ~ 3D Interactive Pop-up Book 
Books นิทาน: แมวตัวหนาและเขี้ยวลากดินอยู่ในรองเท้าบู๊ตในการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของเขาใน
ขณะที่เขาพยายามที่จะท าให้โชคลาภของเจ้านายของเขาล่าสุดในชุดที่ได้รับรางวัลจากเทพนิยาย
กริมม์ 

 

 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Grimm's Rapunzel ~ 3D Interactive Pop-up Book 
Books นิทาน: จินตนาการที่อุดมไปด้วยที่ได้รับรางวัลของกริมม์ Rapunzel จาก StoryToys 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Grimm's Sleeping Beauty ~ 3D Interactive Pop-up Book 
Books นิทาน: จินตนาการขลังของเจ้าหญิงและนางฟ้ากับเจ้าหญิงนิทราคลาสสิกเทพนิยายกริมม์, 
ล่าสุดในซีรีย์ที่ได้รับรางวัลจากเทพนิยายกริมม์  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Mythical Creatures 
App เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในต านานและสิ่งมีชีวิต, มอนสเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน มาใน
รูปแบบภาษาอังกฤษสามารกน ามาช่วยในการเรียนได้ทุกระดับชั้น  

 

  

  
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Rinky Dinky Rhyme Book 
App นิทาน: สอนนิทานเรื่องรามต่างๆ มีปุ่มอ่านเรื่องราวให้เอง มีปุ่มเล่นที่จะตัดสินใจตาม 
สามารถปิด multi touch ส าหรับเด็กเล็ก มี สติกเกอร์ที่จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติ  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Ten Giggly Gorillas story book for children - Wasabi Productions 
App นิทาน: ส าหรับการอ่านเพ่ือความเข้าใจและทักษะการฟัง การมีส่วนร่วม และเสียง 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Words of Wonder 
App เกมส์เรียงศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อเราเลือกค าศัพท์ได้ถูกต้องตัวอักษรก็จะหายไป ซ่ึงตัว 
App ตัวนี้จะช่วยให้นักเรียนพยายามที่จะเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เพ่ือจะแข่งขันกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Devil's Attorney 
App ทักษะ: โดยจ าลองท าหน้าที่เป็นทนายความ เพ่ือช่วยว่าความให้ลูกความ เลือกว่าความใน
กรณีต่างๆ ระหว่างว่าความมีการเสริมทักษะโต้ตอบกับตัวละครฝ่ายตรงข้ามได้ มีการโต้ตอบ
สืบสวนสอบความจากพยาน และฝ่ายตรงข้าม สามารถเพ่ือปลดล๊อคในการเพ่ิมทักษะต่างๆ ได้
ทักษะการคิด และการออกแบบ ทีพัก ที่ท างาน เพ่ือเล่นในระดับต่อไป 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
abc PocketPhonics Lite 
App ฝึกเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไป 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Firefly Pix Lite 
App ฝึกเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Kids Picture Dictionary 
App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Baby Flash Cards 
App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและมีหลายหมวดหมู่
ให้เลือก  

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ABC Sight Words Writing Free Lite HD 
App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและมีหลายหมวดหมู่
ให้เลือก  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ABC Learning Pad Game HD Free Lite 
App ฝึกอ่านเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไปโดยมีรูปภาพประกอบและมีหลายหมวดหมู่
ให้เลือก อ่านตัวอักษร การนับจ านวนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ  

 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Daily Speaking English 
App ฝึกภาษาอังกฤษ ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมค าแปล ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจ าวัน ใครๆ ก็พูดได้ ง่ายนิดเดียว"  
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๑๙๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Abby Phonics - Second Grade HD Free Lite 
App ฝึกฝนทางด้านค าศัพท์และมีหลายรูปแบบให้เลือกเช่นจับคู่ค าศัพท์หรือหาค าศัพท์และ
รูปแบบการเติมค าศัพท์  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ThaiKID EN 
App เกมส์ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก ให้เด็กได้สนุกไปกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์ ฝึกทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Conversations in Daily Life ๒ 
App ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย 
โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับการ์ตูนความรู้  

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Basic ๑,๐๐๐ Words & Sentences (English/Thai) 
App รวม ๑,๐๐๐ ค าศัพท์และประโยค (อังกฤษ/ไทย) ภาพประกอบสีสันสดใส สามารถแตะเพ่ือ
ฟังเสียงต่างๆ ได้  
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๑๙๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
The Human Body by Tinybop 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการต่างของร่างกายมนุษย์ และสามารถดูเป็นจุดๆ ที่สนใจได้ด้วย
มาในรูปแบบเกมส์  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Word Search + 
App การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกเล่น 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Letris ๓ 
App เกี่ยวกับการหาค าศัพท์เพ่ือที่ท าให้จ านวนตัวอักษรลดลงให้เหลือน้อยที่สุดและสามารถเล่น ๒ 
คนเพ่ือแข่งขันกันได้  

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Pizza Fractions ๑ 
App เกี่ยวการหาค าตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศาสตร์ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Juggled Free 
App เกี่ยวกับการแต่ค าภาษาอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอักษรมา ให้ผู้เล่นเรียงค าภาษาอังกฤษ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Division ! ! 
App เกี่ยวกับการค านวณเลขการหารหาตัวเลขค าตอบไปเติมซึ่งจะมีการเพ่ิมระดับความยากข้ึนไป
เรื่อยๆ  

 

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Brain Tuner X 
App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งการบวก ลบ คูณ หาร 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Elements Puzzle 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้ตารางธาตุ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Baby Plants Flowers-๒ 
App เกี่ยวกับการเจริญเติมโตของพืช 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
HAppy Little Farmer Lite 
App เกมส์การปลูกพืช 

 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Garageband 
App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่างๆ อย่างง่ายๆ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Group Shot HD Pro - Time Shifting Camera 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Hi Guess the Oracle 
App เกี่ยวกับการทายค าปริศนามาในรูปแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาในรูปแบบเกมส์ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Letterverse 
App เกมการต่อสู่กับไดโนเสามาในรูปแบบการกาศัพท์ภาษาอังกฤษเผื่อแข่งกับเวลาด้วย 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Flipside camera 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อออนไลน์ได้
หลากหลายอีกด้วย  

 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
PicPlayPost 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อออนไลน์ได้
หลากหลายอีกด้วย  

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

Pages 
App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Word 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Keynote 
App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft PowerPoint 

 
 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iMovie 
App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่างภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคท่ี
สวยงาม  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
BigMind Pro 
App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน์ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
PDF Master 
App เขียน, พิมพ์, และ highlight ข้อความในไฟล์ PDF ได้ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Prezi 
App น าเสนอ Prezi ที่สร้างจาก prezi.com บน iPad และ Apple TV เป็นงานน าเสนอที่
รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพ้ืนที่ส าหรับท างานเพียงแผ่นเดียว  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?biw=1920&bih=843&tbm=isch&tbnid=40rSZYfegy803M:&imgrefurl=http://www.appannie.com/apps/ios/app/prezi-viewer-for-iphone/&docid=smKd4cAPj-FhbM&imgurl=http://a3.mzstatic.com/us/r30/Purple/v4/f4/e8/20/f4e820a7-4e54-c974-ea8d-a90925086038/icon_256.png&w=256&h=256&ei=p70jU_i5FIq4iQew_oGwCg&zoom=1&ved=0CNwBEIQcMCw&iact=rc&dur=458&page=2&start=34&ndsp=50


๒๑๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Toontastic Jr. Pirates Puppet Theater 
App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iPhoto 
App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบั้มรูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ slide show 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Google Map 
App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
YouTube 
App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Manga FX Camera free for iPad 
App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึกสร้างประโยคจากภาพ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iBooks 
App หนังสือ สามารถซ้ือหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจาก iBooks Author ได้ 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iTune U 
App ส าหรับการหา App, music, video บนอินเตอร์เน็ต ส าหรับ อุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Podcast 
App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอจากแค็ตตาล็อก 
Podcasts และพอดคาสต์เล่นที่นิยมมากท่ีสุดจัดตามหัวข้อที่มีสถานีใหม่ทั้งหมด  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Dropbox 
App ส าหรับฝากไฟล์หรือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นักเรียนส่งการบ้านที่ท ามาจากไฟล์ต่างๆ 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Story Creator 
App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทึกเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke เหมาะส าหรับใช้กับวิชา
ภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสร้างหนังสือด้วยตัวเอง  

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Edmodo 
App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้างแบบทดสอบ สั่งงาน แจ้งเกรด 
แชร์ไฟล์กับนักเรียนได้  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Teach 
App วางแผน: วางแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกส าหรับครู และนักเรียน สร้างบทเรียน
วิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใดๆ สามารถออกแบบในแต่ละข้ันตอนในบทเรียน, ภาพประกอบ 
สามารถที่จะอธิบายบทเรียน 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๒๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Longdo Dict HD 
App ส าหรับแปลภาษาของเว็บ บริการค้นหาค าและร่วมสร้างพจนานุกรมไทย longdo dict 
ส าหรับอุปกรณ์ ipad บริการ longdo dict มีการใช้งานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลฟรีหลายแหล่ง และ
เปิดให้ผู้ใช้ร่วมกันสร้างเนื้อหา โดยการส่งค าใหม่ๆ เข้ามาในระบบด้วย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Evernote 
App สร้างและจัดการ note ได้หลายรูปแบบ ทั้งการแทรกรูปภาพ, เสียง และการแนบข้อมูล 
metadata ต่างๆ เช่น Tags, Location เป็นต้น โน้ตใน App นี้จะสามารถเปิดดูได้ทุกอุปกรณ์ไม่
จ ากัด Platform 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Google Drive 
App ใช้งาน Drive เสมือนผ่าน Cloud service ของ Google ที่ท าให้ไม่ต้องเซฟงานลง flash 
drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี Google Docs ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับ
ผู้อื่นได้พร้อมๆ กัน 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Action Movie FX 
App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่างภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คชั่น
ได้หลากหลาย  

 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
WorldScan HD 
App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็นไฟล์ pdf ท าให้
นักเรียนสามารถที่จะส่งงานครูหรือส่งข้อมูลต่างๆ ให้ต่อกันได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสแกน  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
USB Flash Drive & File Transfer 
App การถ่ายโอนไฟล์ที่ช่วยให้การจัดเก็บดูและจัดการไฟล์งานต่างและยังมีความสามารถในการ
จัดการไฟล์ได้หลาหลาย ทั้งนี้ในการ ถ่ายโอนไฟล์ จากเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ท้ังสองจะต้องมี
การติดตั้ง App นี้ 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Explain Everything 
App ส าหรับท าการสอนเรื่องราวต่างๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเช่น ปากกา, เลเซอร์, 
รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสามารถบันทึกบทเรียนเป็น VDO เอาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
DocScanner Pro 
App ส าหรับถ่ายเอกสาร ใบงาน หรือหนังสือเพ่ือ scan ให้เป็นไฟล์รูปภาพเหมือนกับ scan ด้วย 
scanner  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Comic Life 
App สร้างหนังสือการ์ตูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ เหมาะส าหรับสร้างงาน
น าเสนอในวิชาภาษาศาสตร์  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Puppet Pal 
App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Wiki Links 
App ส าหรับการค้นหาข้อมูลต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกับ google 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Wolfram Alpha 
App ค้นหาข้อมูลเชิงสถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์ และอ่ืนๆ อีกมากมายด้วยการ
ใส่ค าหลักที่ต้องการค้นหาหรือจะใส่ สมการทางคณิตศาสตร์ก็ได้  

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
eClicker Presenter 
App ส าหรับควบคุมเครื่อง iPad ที่ลง App ตัวนี้เอาไว้ ซึ่งท าให้สามารถรู้ได้ว่าเครื่องแต่ละเครื่อง
ก าลังท าอะไรอยู่ และสามารถออกข้อสอบและให้เครื่องลูกข่ายท าข้อสอบได้ ผู้พรีเซนท์ สามารถ
สร้างแบบทดสอบเลือกตอบ ถูก/ผิด เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย แทรกรูปภาพในค าถาม ดูผลการตอบ
ค าถามของผู้ฟังในหน้าจอ 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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