
 
 
 
 
 

 
เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา  

- คณิตศาสตร์   
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





ค าน า 
 

เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร
แกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ เล่มนี้เป็นต้นแบบหลักสูตรในโครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง  จัดท าขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นแกนหลักร่วมกับแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ในโครงการ  เพ่ือให้ได้ต้นแบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์
และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ทั้งนี้เ พ่ือให้ครูผู้สอนได้ใช้เอกสารต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางเล่มนี้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

 
คณะผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

สารบัญ 
 หน้า 
ความน า ๑ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   ๑ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๒ 
กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๓ 
บันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (Five steps for student development) ๖ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ๙ 
ตัวชี้วัด ๙ 
สาระการเรียนรู้ ๑๐ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๑๐ 
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ๑๓ 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
      โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 
      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

๑๔ 
๑๔ 
๑๖ 
๑๘ 

กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
      โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร ์
      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

๔๒ 
๔๒ 
๔๔ 
๔๗ 

กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
      โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
      แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

๖๗ 
๖๗ 
๖๙ 
๗๓ 

ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น ๘๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ๘๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ๙๒ 
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ๙๗ 

รายชื่อแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน     ๑๐๑ 
    Content Application สาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๑๐๑ 
    Content Application สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๒ 
    Content Application สาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๔ 
    Edutainment Application  ๑๐๖ 
    Tool Application ในการสร้างสื่อส าหรับครู  ๑๐๗ 
    Tool Application ส าหรับนักเรียน  ๑๐๙ 
รายละเอียด Application ในโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑๒ 
เอกสารอ้างอิง ๒๐๙ 





๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 
 
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 ทีม่ีประสิทธิภาพโดยค 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 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 
กรอบแนวความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

การก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะ ที่เกิดกับตัวผู้เรียน   เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง ให้มีทักษะเฉพาะด้าน 
ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ 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 ทีค่วรสอดแทรกเข้าไปในสาระ

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 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

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 



๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนน า
องค์ความรู้/ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ 
(Public Service) 

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

 
 
 
 
 
 



๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

บันได ๕ ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 



๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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 ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัด
การศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อน
ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น า ไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

ตัวชี้วัดชั้นป ี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 



๑๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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 



๑๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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 การประเมินพฤติกรรมการการเรียนรู้รายบุคคล 

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 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
หลักสูตรการจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด

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

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
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
ความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผลการ
สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบ จ านวนคู่และ

จ านวนคี่ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ การแยกตัวประกอบ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย การหา ห.ร.
ม. และ ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ  การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โดยวิธีหารสั้นจ านวนเต็ม จ านวนเต็มลบ 
การเปรียบเทียบจ านวนเต็ม ความหมายของประโยค สมบัติของจ านวนเต็มบวก ค่าสัมบูรณ์และจ านวนตรง
ข้าม การบวกจ านวนเต็ม การลบจ านวนเต็ม การคูณจ านวนเต็ม  การหารจ านวนเต็ม การบวก การลบ การ
คูณ การหารจ านวนเต็ม การหาค่าของเลขยกก าลัง การเขียนจ านวนให้อยู่ในรูปเลขยกก าลัง การคูณของ เลข



๑๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ยกก าลังเลขยกก าลังที่มีฐานในรูปการคูณ เลขยกก าลังที่มีฐานเป็นเลขยกก าลัง การหารเลขยกก าลัง การใช้เลข
ยกก าลังแสดงจ าวนที่มีค่ามากหรือมีค่าน้อย จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี และมุม การบอกขนาดความ
ยาวของเส้นตรงและการสร้างส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมและการแบ่งครึ่งมุม มุมตรง และมุมฉาก การสร้าง
รูปเรขาคณิตอย่างง่าย โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ   การแก้ปัญหา การให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน
การสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์
และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจต
คติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นใน การท างาน รู้สามารถท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
วินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มีความรู้ความเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

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

อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
 สามารถใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 มีความรู้ความมีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง

คณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ สมบัติของจ านวนนับ 
- ตัวหารร่วมมากและการน าไปใช้ 
- ตัวคูณร่วมน้อยและการน าไปใช้ 

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

๖ ๑๐ 

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

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

๒๖ ๒๐ 

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

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

๑๓ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๔ พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
- จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง 

รังสีและมุม 
- การสร้างพื้นฐาน 
- การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 
 

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

๑๕ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สมบัติของจ านวนนับ 

 

 
 
  



๑๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความรู้ 
๑.  ตัวประกอบ 
๒.  ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 
๓.  การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๑.  ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม

ประกอบ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
สมบัติของจ านวนนับด้วย
ความสนใจ ความตั้งใจเรียน 
และการท างานกลุ่ม  

๒.  ตระหนักถึงความเชื่อมั่น
ตนเองในการร่วมศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของ
จ านวนนับ 

 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑.  การสื่อสารเพ่ืออธิบาย

ความส าคัญของสมบัติของ
จ านวนนับ 

๒.  สามารถน าเสนอสมบัติของ
จ านวนนับ 

๓.  การแสดงทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เกี่ยวกับสมบัติของจ านวน
นับ 

๔.  การน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มา ประยุกต์
หรือเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิต
จริง 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง ตัวประกอบ 
๒.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 
๓.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
๔.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
๕.  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมาย และน าเสนอ 
๖.  แบบบันทึกผลการอภิปราย 
๗.   บันทึกความรู้ 
 

สมบัติของ
จ านวนนับ 



๒๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม. ๑ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ สมบัติของจ านวนนับ 
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
๑.  น าความรู้และสมบตัิเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา (ค ๑.๔ ม. ๑/๑)  
๒.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค ๖.๑ ม. ๑/๑) 
๓.  ใช้ความรู้  ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (ค ๖.๑ ม. ๑/๒) 
๔.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม (ค ๖.๑ ม. ๑/๓) 
๕.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน  

(ค ๖.๑ ม. ๑/๔) 
๖.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 

(ค ๖.๑ ม. ๑/๕) 
๗.  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ (ค ๖.๑ ม. ๑/๖) 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
1. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
2. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
3. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
4. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
5. การบริการสังคมและจติสาธารณะ (Public Service) 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
– การหา ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. คือการหาตัวประกอบ

ร่วมที่มีค่ามากท่ีสุดทีส่ามารถหารจ านวนนับตั้งแต่สอง
จ านวนขึ้นไปท่ีก าหนดใหไ้ดล้งตัว การหาตัวคณูร่วมน้อย 
หรือ ค.ร.น. คือ การหาตัวคณูร่วมที่มีค่าน้อยที่สุด ท่ีจ านวน
นับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไปหารไดล้งตัว 

 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
– นักเรียนสามารถน าความรูเ้กี่ยวกับตัวหารร่วมมาก หรือ 

ห.ร.ม. และตัวคณูร่วมน้อย หรือ ค.ร.น. มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างไร 

 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
๑.  จ านวนนับท่ีหารจ านวนนับใด ๆ ไดล้งตัวเราจะเรียก

จ านวนนับน้ันว่าตัวประกอบและจ านวนนับท่ีมีค่ามากกว่า 
๑ และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ ๑ และตัวมันเองจะ
เรียกว่าจ านวนเฉพาะ  ตัวประกอบท่ีเป็นจ านวนเฉพาะ
เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะ 

๒.  ตัวหารร่วมมากหรือ ห.ร.ม. คือ การหาตัวประกอบร่วมที่
มีค่ามากท่ีสดุที่สามารถหารจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวน
ขึ้นไปไดล้งตัว 

๓.  ตัวคูณร่วมน้อยหรือ ค.ร.น. คือ การหาตัวคณูร่วมที่มคี่า
น้อยที่สุดที่จ านวนนับตั้งแตส่องจ านวนขึ้นไปหารไดล้งตัว 

๔.  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มีความสัมพันธ์กัน คือ ผลคูณของ  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับใด ๆ ๒ จ านวน เท่ากับ
ผลคณูของจ านวนนับ ๒ จ านวนนั้น 

 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  สื่อสารเพื่ออธิบายความส าคญัของสมบัติของจ านวนนับ 
๒.  น าเสนอสมบัติของจ านวนนับ 
๓.  แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติ

ของจ านวนนับ 
๔.  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกตห์รือเช่ือมโยงไปใช้

ในชีวิตจริง 
 



๒๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง ตัวประกอบ 
๒. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย 
๓. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
๔. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการเรยีนรู้ที่ ๑ 
๕. ร่วมปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แสดงความหมาย และน าเสนอ 
๖. แบบบันทึกผลการอภิปราย 
๗. บันทึกความรู้ 
๘. การน าเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 
 

๒. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

๑)  การทดสอบ 
๒)  การสนทนาซักถาม 
๓)  การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็น

รายกลุม่ 
๔)  การประเมินดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และค่านยิม 
๕)  การประเมินดา้นทักษะ/กระบวนการ 
 

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

รายกลุม่ 
๔)  แบบประเมินด้านคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๕)  แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 

๓. สิ่งที่มุ่งประเมิน 
๓.๑ ความสามารถ ๖ ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง และน าไปใช้ การมี

มุมมองที่หลากหลาย การให้ความส าคัญและใส่ใจในความรูส้ึกของผูอ้ื่น และการรู้จักตนเอง 
๓.๒ สมรรถนะส าคัญ เช่น ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลย ี
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจรติ มีวินัย ใฝเ่รียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ

ท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
 

 
ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑         สมบัติของจ านวนนับ                                                                   เวลา ๕ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑ ตัวประกอบ ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒ ตัวหารร่วมมาก และตัวคณูร่วมนอ้ย ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓ การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น   ๑ 
  



๒๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ สมบัติของจ านวนนับ  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ ตัวประกอบ เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

จ านวนนับหรือจ านวนธรรมชาติใดที่หารจ านวนนับใด ๆ ได้ลงตัว คือได้ผลหารเป็นจ านวนเต็มจะเรียกจ านวนนับนั้นว่า 
ตัวประกอบ และจ านวนนับที่มีค่ามากกว่า ๑ และมีตัวประกอบเพียง๒ ตัว คือ ๑ และตัวมันเองจะเรียกว่าจ านวนเฉพาะ 
ส่วนตัวประกอบท่ีเป็นจ านวนเฉพาะจะเรียกว่าตัวประกอบ เฉพาะ 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  น าความรู้และสมบตัิเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา (ค ๑.๔ ม. ๑/๑)  
๒.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค ๖.๑ ม. ๑/๑) 
๓.  ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (ค ๖.๑ ม. ๑/๒) 
๔.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  (ค ๖.๑ ม. ๑/๓) 
๕.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และ

ชัดเจน (ค ๖.๑ ม. ๑/๔) 
๖.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์

อื่น ๆ (ค ๖.๑ ม. ๑/๕) 
๗.  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ (ค ๖.๑ ม. ๑/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  หาตัวประกอบของจ านวนที่ก าหนดให้ได้ (K) 
๒.  แยกตัวประกอบของจ านวนนับท่ีก าหนดให้ได้ (K) 
๓.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอได้ (P) 
๔.  มีความตั้งใจ ใส่ใจ ใฝ่รู้ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
หาตัวประกอบของ
จ านวนที่ก าหนดให ้

หาตัวประกอบ
ของจ านวนที่
ก าหนดใหไ้ด้
ถูกต้อง  
๘๐% ขึ้นไป 

หาตัวประกอบ
ของจ านวนที่
ก าหนดใหถู้กต้อง 
๗๐% - ๗๙%  

หาตัวประกอบ
ของจ านวนที่
ก าหนดใหถู้กต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

หาตัวประกอบของ
จ านวนที่ก าหนดให้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

หาตัวประกอบของ
จ านวนที่ก าหนดให้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 

 



๒๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และ
การน าเสนอได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ตัวประกอบ  
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิดสร้างสรรค์
ดีเยี่ยม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ตัวประกอบ   
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ตัวประกอบ  
มีบางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ตัวประกอบ  
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ตัวประกอบ  
ต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 

 

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     

๔. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
๕. สาระการเรียนรู ้

ตัวประกอบ 
๑. ตัวประกอบเฉพาะ 
๒. การแยกตัวประกอบ 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  น าเสนอการแยกตัวประกอบด้วยวธิีต่าง ๆ 
วิทยาศาสตร ์  เปรียบเทยีบการหาตัวประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สังคมศึกษาฯ  น าความรู้เรื่องตัวประกอบไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ  ประดิษฐ์ใบความรู้เรื่องตัวประกอบและแผนภาพความคิดเกีย่วกับจ านวนเฉพาะ 
สุขศึกษาฯ  คิดเกมคณิตศาสตร์ที่ใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบ 
ภาษาต่างประเทศ  น าเสนอการแยกตัวประกอบ ด้วยวิธีต่าง ๆ ด้วยภาษาต่างประเทศ 
การงานอาชีพฯ 
 

 ท าแผ่นพับใบความรูเ้กี่ยวกับตัวประกอบโดยใช้คอมพิวเตอร ์



๒๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

๑. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน ๒๐ ข้อ (๒๐ คะแนน)  
(ครูสามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแท็บแล็ต ด้วย Application eClicker Presenter และให้นักเรียนเข้าท า
แบบทดสอบผ่าน Application eCliciker Audience) 
๒.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๓.  ตั้งค าถามทบทวนการหารจ านวนง่าย ๆ เช่น ๔ ÷ ๒, ๙ ÷ ๓, ๘ ÷ ๕ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑.  ครูน าสนทนาเกี่ยวกับจ านวนนับ โดยให้นักเรยีนสังเกตตัวเลขบนเส้นสเกลของไม้บรรทดัว่ามีเลขอะไรบา้ง สามารถ

แบ่งตัวเลขน้ีออกเป็นกี่ประเภท 
๒.  ครูยกตัวอย่างเลข ๘ โดยเขียน ๘ บนกระดานแล้วตั้งค าถาม เช่น 

๑) ๘ เป็นจ านวนคู่หรือจ านวนคี ่
๒) จ านวนใดบ้างที่หาร ๘ ไดล้งตวั (ครูเขียนค าตอบท่ีได้บนกระดาน) 

๓.  ครูสุม่นักเรยีนให้ตรวจค าตอบบนกระดาน โดยใช้วิธีการตั้งหารง่าย ๆ 
๔.  ครูอธิบายว่าจ านวนท่ีหาร ๘ ได้ลงตัว เรยีกว่า ตัวประกอบของ ๘ 
๕.  ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ จาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBooks) ที่ครูสร้างเนื้อหา

ไวด้้วย Application Book Creator จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายจนเกิดความเข้าใจ 
๖.  สุ่มนักเรียน ๒ คน ให้หาตัวประกอบของ ๑๒ และ ๑๕ บนกระดาน โดยที่นักเรยีนที่เหลือช่วยกันตรวจสอบค าตอบ

ด้วย 
๗.  ให้นักเรียนรวมกลุม่ กลุ่มละ ๔–๕ ระดมความคดิกิจกรรมฝึกทักษะ เรื่องตัวประกอบ ในหนังสือเรียน รายวิชา

พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๘.  สุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ออกมาเฉลยกิจกรรมฝึกทักษะ จากหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๑ เล่ม 

๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิชบนกระดาน 
๙.  ให้นักเรียนหาตัวประกอบของจ านวนต่อไปนี้ เช่น ๒, ๓, ๕, ๗, ๑๑, ๑๓ โดยสุ่มให้นักเรียนแสดงวิธีท าบนกระดาน 
๑๐.  ครูให้นักเรียนพิจารณาจ านวนตัวประกอบของจ านวนนับบนกระดาน แล้วตั้งค าถาม เช่น 

๑) จ านวนนับบนกระดาน แตล่ะจ านวนมีตัวประกอบเท่าไร 
๒) ตัวประกอบของจ านวนนับแตล่ะจ านวนมคีวามสัมพันธ์กับจ านวนนับนั้นอย่างไร 

๑๑.  ครูอธิบายว่าจ านวนนับที่มตีวัประกอบ ในลักษณะบนกระดาน เรียกว่า จ านวนเฉพาะ 
๑๒.  ครูยกตัวอย่าง ตัวประกอบของ ๑๒ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๑๒ บนกระดาน แล้วตั้งค าถาม เช่น ตัวประกอบของ 

๑๒ จ านวนใดเป็นจ านวนเฉพาะ ครูอธิบายเพิ่มเติม เช่น ๒ และ ๓ เรียกว่า ตัวประกอบเฉพาะของ ๑๒ 
๑๓.  ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มศึกษาเนื้อหา ตัวประกอบ ร่วมกันพิจารณา อภิปรายองค์ความรู้ แล้วน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ด้วย Application Keynote, Popplet และอภิปรายกับเพื่อนกลุ่มอื่น ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
๑๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา ค่าประจ าหลักและการเขียนจ านวนในรปูกระจาย ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

คณิตศาสตร ์ม. ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช/Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์Math. และ Pick- a- 
Path, Quick Math -  Arithmetic & Times Tables 

 
 
 



๒๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  ให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๒.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอค าตอบกิจกรรมฝึกทักษะ  
๓.  นักเรียนท ากิจกรรมจาก Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math. และ Pick- a- Path, Quick Math -  

Arithmetic & Times Tables 
ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑.  ฝึกทักษะการคิดค านวณและการให้เหตผุลทางคณิตศาสตร ์
๒.  น าความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในการเรยีนคณิตศาสตร์และสาระอื่นต่อไป 
๓.  น าเสนอความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ด้วย Application Pages หรือ Keynote 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 
๑.  ตัวประกอบ คือจ านวนนับตัวหนึ่งที่ไปหารจ านวนนับลงตัว เช่น ๓ ไป หาร ๖ ลงตัว เรียก ๓ เป็นตัวประกอบของ

๖  
 จ านวนนับ ที่หาร ด้วย ๒ ลงตัว เรยีกว่า จ านวน คู่  
 จ านวนนับ ที่หาร ด้วย ๒ ไม่ ลงตวั เรียกว่า จ านวน คี่  
 จ านวนนับท่ีมีตัวประกอบ ๒ ตัวคือ ตัว มันเอง กับ ๑ เรียกว่า จ านวนเฉพาะ  

ตัวประกอบของจ านวนนับตัวใดเป็นจ านวนเฉพาะ เรยีกตัวประกอบตัวนั้นว่า ตัวประกอบเฉพาะ 
การแยกตัวประกอบของจ านวนนับใด คือ การเขียนจ านวนนับนั้นในรูปการคณูของตัวประกอบเฉพาะ 

๒.  ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๑ เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ  
๓.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

๑.  เล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ 
 

๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๑.  หนังสือเรยีนสาระการเรยีนรู้พืน้ฐานคณิตศาสตร์ ม. ๑ เลม่ ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๒.  ใบงานกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง ตวัประกอบและตัวประกอบเฉพาะ 
๓.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math. และ Pick- a- Path, Quick Math -  Arithmetic & Times 

Tables  
๔.  Application สร้างสื่อการเรียนรู้ eClicker (Presenter/Audience)  

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Money Counter Calculator 

  



๒๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๒๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ สมบัติของจ านวนนับ  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ ตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. คือ การหาตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากท่ีสุดที่สามารถหารจ านวนนับตั้งแตส่องจ านวนขึ้น
ไปได้ลงตัว 

ตัวคูณร่วมน้อย หรือ ค.ร.น. คือ การหาตัวคณูร่วมที่มีค่าน้อยทีสุ่ดทีจ่ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไปหารได้ลงตัว 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  น าความรู้และสมบตัิเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา (ค ๑.๔ ม. ๑/๑)  
๒.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค ๖.๑ ม. ๑/๑) 
๓.  ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (ค ๖.๑ ม. ๑/๒) 
๔.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  (ค ๖.๑ ม. ๑/๓) 
๕.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และ

ชัดเจน (ค ๖.๑ ม. ๑/๔) 
๖.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์

อื่น ๆ (ค ๖.๑ ม. ๑/๕) 
๗.  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ (ค ๖.๑ ม. ๑/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับท่ีก าหนดให้ได้ (K) 
๒.  ใช้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้อย่าง  
     เหมาะสม และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง (P) 
๓.  มีความตั้งใจ ใส่ใจ ใฝ่รู้ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
หา ห.ร.ม. ของจ านวน
นับท่ีก าหนดให้ได ้

หา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

หา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

หา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

หา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

หา ห.ร.ม. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

หา ค.ร.น. ของจ านวน
นับท่ีก าหนดให้ได ้

หา ค.ร.น. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้

หา ค.ร.น. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้

หา ค.ร.น. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้

หา ค.ร.น. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้

หา ค.ร.น. ของ
จ านวนนับท่ี
ก าหนดให้ได้



๒๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙% 

ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  
 

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และการ
น าเสนอได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  ได้อยา่ง
ถูกต้องครบถ้วน
และมีความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.   
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  มีบางข้อ
ผิด เมื่อไดร้ับ
ค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.ส่วนใหญ่ผดิ 
ต้องได้รับ
ค าแนะน า ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ต้องปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.ต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 

 
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     

๔. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
๕. สาระการเรียนรู ้

๑. ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) 
๒. ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  การน าเสนอการหาตัวหารร่วมมาก และตัวคณูร่วมน้อย 
สังคมศึกษาฯ  น าความรู้เรื่องการหาร ค.ร.น และ ห.ร.ม.ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ศิลปะ  ท าแผ่นพับ ใบความรู้เกีย่วกับการหาตัวหารร่วมมาก และตัวคูณร่วมน้อย 
สุขศึกษาฯ  เล่นเกมการหา ค.ร.น และ ห.ร.ม. 
ภาษาต่างประเทศ  จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับตัวหารร่วมมาก และตัวคณูร่วมน้อย 



๓๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

๑.  ตั้งค าถามทบทวนการหาตัวประกอบของจ านวนนับ เช่น 
ตัวประกอบของ ๑๕ คือ ๑, ๓, ๕, ๑๕ 
ตัวประกอบของ ๓๐ คือ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๑๐, ๑๕, ๓๐ 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑.  ให้นักเรียนหาตัวประกอบของจ านวนนับอย่างน้อยสองจ านวน เช่น ๓๖ และ ๔๘ แล้วช่วยกันตอบค าถามของคร ู

๑) ตัวประกอบของ ๓๖ มีอะไรบ้าง 
๒) ตัวประกอบของ ๔๘ มีอะไรบ้าง 
๓) ตัวประกอบของ ๓๖ และ ๔๘ มีจ านวนไหนบ้างท่ีเหมือนกัน 

๒.  ครูอธิบายว่า ตัวประกอบท่ีเหมือนกันของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไป เรียกว่าตัวประกอบรว่ม  
      เช่น ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ และ ๑๒ เป็นตัวประกอบร่วมของ ๓๖ และ ๔๘ 
๓.  ให้นักเรียนช่วยกันหาตัวประกอบร่วมของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไป ๒–๓ แล้วร่วมกันอภปิราย ครู

พิจารณาความถูกต้อง 
๔.  ครูยกตัวอย่าง ตัวประกอบร่วมของ ๓๖ และ ๔๘ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๑๒ แล้วอธิบายว่า ๑๒ เป็นตัวประกอบร่วม

ที่มากท่ีสุดของ ๓๖ และ ๔๘ เราเรียกตัวประกอบร่วมที่มากท่ีสุดของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไปว่า ตัวหาร
ร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. ดังนั้น ๑๒ เป็น ห.ร.ม. ของ ๓๖ และ ๔๘ 

๕.  ครูน าสนทนาว่า การหาตัวหารร่วมมากของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไปนอกจากจะใช้วิธีการหาตัวประกอบ
ร่วมแล้ว ยังมีวิธีการหา ห.ร.ม. อีกหลายวิธ ี

๖.  แบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการหา ห.ร.ม. ของจ านวนนับในหนังสือเรียน ในหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๑ เลม่ ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช /หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBooks) / แหล่ง
ความรู้ทางอินเทอร์เนต็ 

กลุ่มที่ ๑ ศึกษาการหา ห.ร.ม. โดยการหาตัวประกอบร่วม 
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาการหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาการหา ห.ร.ม. โดยการหารสั้น 

๘.  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสรุปวธิีการหา ห.ร.ม. ของจ านวนนับตามที่กลุ่มตนเองไดร้ับมอบหมาย ด้วย Application 
Keynote / Pages/ Explain Everything และร่วมกันอภิปรายวา่วิธีการหา ห.ร.ม. แบบไหนท าได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็วทีสุ่ด จากนั้นทบทวนด้วยการท าใบงานกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๒ เรื่อง ตัวหารร่วมมาก  

๙. ครูน าแผ่นตารางการคณูร่วมนอ้ย บนกระดานแล้วตั้งค าถาม เช่น 
๑) สังเกตตารางในแนวนอน เช่น แถวที่ ๓ นักเรียนพบจ านวนใดบ้าง 
๒) จ านวนในแถวที่ ๓ มีความเกี่ยวข้องกับตัวประกอบอย่างไร 
๓) ตัวเลขหนา้สดุของแถวมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขท่ีเหลือในแถวอย่างไร 

๑๐.  ครูอธิบายเพิ่มเติม เช่น ๒ ในแถวที่ ๓ ในแนวนอนเป็นตัวประกอบของจ านวนในแถวที่เหลือ คือ 
๔,๖,๘,๑๐,๑๒,..... 

๑๑.  ครูสุ่มถามนักเรยีนโดยใช้แผน่ตารางการคณูว่า ตัวเลขท่ีอยู่หนา้สุดของแถวเป็นตัวประกอบของจ านวนใดบ้าง 
๑๒.  ครูยกตัวอย่างตารางการคณู แถวที่ ๔ และแถวที่ ๖ ในแนวนอนเขียนบนกระดานแล้วตั้งค าถาม เช่น 

๑) ๓ เป็นตัวประกอบของจ านวนใดบ้าง 
๒) ๕ เป็นตัวประกอบของจ านวนใดบ้าง 



๓๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓) ให้นักเรียนสังเกตตารางการคณูแถวที่ ๔ กับแถวท่ี ๖ แล้วตอบค าถามที่ว่าจ านวนนับใดที่มี ๓ และ ๕ เป็นตัว
ประกอบ 

๑๓.  ครูอธิบายว่า จ านวนนับท่ีมคี่าน้อยที่สุดที่นักเรียนตอบ คือ ตวัคูณร่วมน้อย หรือ ค.ร.น. ของ ๓ และ ๕ 
๑๔.  ครูยกตัวอย่างการหา ค.ร.น. บนกระดาน เพิ่มเติมอีก ๒–๓ ข้อ โดยใช้ตารางการคูณ 
๑๕.  แบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการหา ค.ร.น. ในหนังสือเรียนราย วิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. 

๑ เลม่ ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช /หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBooks) / แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต 
กลุ่มที่ ๑ ศึกษาการหา ค.ร.น. โดยการหาตัวคูณร่วม 
กลุ่มที่ ๒ ศึกษาการหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ 
กลุ่มที่ ๓ ศึกษาการหา ค.ร.น. โดยการหารสั้น 

๑๖.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสรุปวิธีการหา ค.ร.น. ของจ านวนนับตามที่กลุ่มตนเองได้รับมอบหมายและร่วมกันอภิปราย
ว่าวิธีการหา ค.ร.น. วิธีใดท่ีง่าย สะดวกและรวดเร็วท่ีสดุ ด้วย Application Keynote / Pages / Explain 
Everything 

๑๗.  ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การหา ค.ร.น.  
๑๘.  นักเรียนท ากิจกรรมจาก Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์Count Money !, Money Counter  

Calculator และ Math Integers 
ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 

๑.  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา ตัวประกอบเฉพาะ และพิจารณาหาค าตอบกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

๒.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอค าตอบกิจกรรมฝึกทักษะ  
๓.  ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกทักษะ  
๔.  นักเรียนท ากิจกรรมจาก Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math Integers 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑.  น าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนเรือ่งนี้ไปใช้ในการเรียนเรื่องเศษส่วนและทศนิยม 
๒.  น าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนเรือ่งนี้ไปใช้ในการทอนเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ า 
๓.  นักเรียนช่วยกันสรุปว่าสามารถความรู้ที่ได้รับเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย 

Application Keynote 
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 

๑.  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึ้นไป คือ ตัวประกอบร่วมทีม่ีค่ามากท่ีสดุ  
๒.  ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจ านวนนับตั้งแต่สองจ านวนขึน้ไป คือ จ านวนนับที่น้อยท่ีสุดที่จ านวนนับตั้งแต่สอง

จ านวนขึ้นไปท่ีก าหนดให้น้ันไปหารไดล้งตัว 
๓.  ความสมัพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับสองจ านวนใด ๆ ถ้าจ านวนนับสองจ านวน ใด ๆ เป็น a และ 

b จะ ได้    

ห.ร.ม. × ค.ร.น. =   a × b 
    
ของ a      และ b  

๔.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ
เผยแพร่ทาง YouTube 

 



๓๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ 
๑.  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดตัวหารร่วมมาก และตัวคณูรว่มน้อยและระบายสีตัวประกอบทีเ่ป็นจ านวน

เฉพาะ 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียน ในหนังสือเรยีน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๒. ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ การหาตัวหารร่วมมาก  
๓. ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๓ การหาตัวคณูร่วมน้อย  
๔. Application สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Count Money !, Money Counter Calculator และ Math Integers 
๕. Application Keynote, Pages, Explain Everything, iBooks, Book Creator 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math Integers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ๒  
 

 
 
 
 



๓๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๓๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ สมบัติของจ านวนนับ  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น   เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

ผลคณูของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับใด ๆ สองจ านวนเท่ากบัผลคณูของจ านวนนับสองจ านวนนั้น เรา
สามารถน าความรู้ในเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้เช่นกัน 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

๑.  น าความรู้และสมบตัิเกี่ยวกับจ านวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา (ค ๑.๔ ม. ๑/๑)  
๒.  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค ๖.๑ ม. ๑/๑) 
๓.  ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม (ค ๖.๑ ม. ๑/๒) 
๔.  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  (ค ๖.๑ ม. ๑/๓) 
๕.  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย  และการน าเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และ

ชัดเจน (ค ๖.๑ ม. ๑/๔) 
๖.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณติศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์

อื่น ๆ (ค ๖.๑ ม. ๑/๕) 
๗.  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ (ค ๖.๑ ม. ๑/๖) 

 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  ใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แก้ปัญหาได้ (K) 
๒.  การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย การน าเสนอและการเช่ือมโยงหลักการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ 

   ศาสตร์อื่นๆ ได้ (P) 
๓. มีความตั้งใจ ใส่ใจเรียนรู้ ท างานเป็นระเบียบ มีส่วนร่วมในช้ันเรียน (A) 
  

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
แก้ปัญหาได ้

แก้โจทย์ปัญหา
ด้วย ห.ร.ม. / 
ค.ร.น. ก าหนดให้
ได้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

แก้โจทย์ปัญหา
ด้วย ห.ร.ม. / 
ค.ร.น. ที่
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

แก้โจทย์ปัญหา
ด้วย ห.ร.ม. / 
ค.ร.น. ที่
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

แก้โจทย์ปัญหาด้วย 
ห.ร.ม. / ค.ร.น. ที่
ก าหนดให้ได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

แก้โจทย์ปัญหาด้วย 
ห.ร.ม. / ค.ร.น. ที่
ก าหนดให้ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  
 

 

 

 



๓๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
มีการให้เหตุผล การ
สื่อสาร การสื่อ
ความหมาย การ
น าเสนอและการ
เชื่อมโยงหลักการ
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ ได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การแก้ปัญหา 
ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วย 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิดสร้างสรรค์
ดีเยี่ยม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การ
แก้ปัญหา ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 
ด้วย ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  มีบางข้อ
ผิด แตส่ามารถ
แก้ไขไดด้้วย
ตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การ
แก้ปัญหา ท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวัน 
ด้วย ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น.  มีบางข้อ
ผิด เมื่อไดร้ับ
ค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การแก้ปัญหา 
ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วย 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง การแก้ปัญหา 
ที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน ด้วย 
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
ต้องได้รับ
ค าแนะน าทุกข้อ 

 
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     

๔. การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
๕. สาระการเรียนรู ้

การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น ด้วยวิธีต่าง ๆ 
สังคมศึกษาฯ  น าความรู้เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น ไปใช้ในในการซื้อขายและการ

จัดเรยีงสินค้า 
ศิลปะ  วาดภาพแสดงการ การแก้ปญัหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
สุขศึกษาฯ  เล่นเกมจับคู่โจทย์การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
ภาษาต่างประเทศ  แสดงบทบาทสมมุติที่เกีย่วกับการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
การงานอาชีพฯ  ประดิษฐ์เกมคณิตศาสตร์ที่ใช้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 



๓๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

๑.  ทบทวนการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับสองจ านวน 
ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 

๑.  ให้นักเรียนหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจ านวนนับสองจ านวน เช่น หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ ๑๒ และ ๑๕ แล้ว
ครูตั้งค าถาม เช่น 

๑)  ห.ร.ม. ของ ๑๒ และ ๑๕ คืออะไร 
๒)  ค.ร.น. ของ ๑๒ และ ๑๕ คืออะไร 
๓)  ผลคณูของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ ๑๒ และ ๑๕ ได้เท่าไร 
๔)  ผลคณูของ ๑๒ และ ๑๕ คืออะไร 
๕)  ข้อ ๓) และ ข้อ ๔) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

๒.  ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของผลคูณของ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของจ านวนนับสองจ านวนใด ๆ กับ
ผลคณูของจ านวนนับสองจ านวนนั้น 

๓.  ให้นักเรียนศึกษาการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ม. ๑ เล่ม ๑ 
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช และร่วมกนัอภิปรายเกีย่วกับการแก้ปญัหา โดยการใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  

๔.  นักเรียนท ากิจกรรมจาก Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math Integers และ Free Graphing 
Calculator 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑.  ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น และพิจารณาหาค าตอบ ใบงานกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ ๔  
๒.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอค าตอบใบงานกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๔ และร่วมอภิปรายกับเพื่อนหน้าช้ัน

เรียน  
ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑. ครูให้โจทย ์เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ที่นักเรียนสามารถพบในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การซื้อขาย 
การแบ่งสิ่งของ โดยจ าลองสถานการณต์่างๆ และแจกโจทย์ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกันแก้ปญัหาและ จากนั้นให้
ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้ Application Keynote, Pages, Explain Everything  

๒.  น าเสนอความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการซื้อ ขายในชีวิตจริง ด้วย Application Pages หรือ Keynote 
ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 

๑.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน เรื่องการแก้ปญัหาโดยการใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
๒. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๒๐ ข้อ (๒๐ คะแนน) 
(ครูสามารถสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแท็บแล็ต ด้วย Application eClicker Presenter และให้นักเรียนเข้าท า
แบบทดสอบผ่าน Application eCliciker Audience) 
๓.  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
 
 
 
 



๓๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๘. กิจกรรมเสนอแนะ 
๑.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ ๓–๔ คน ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหา จากโจทย์ปัญหาที่ช่วยกันสร้างโดยใช้ ห.ร.ม. และ 

ค.ร.น เพื่อให้เข้าใจวิธีดังกล่าว 
๒.  เขียนแผนภาพความคดิการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 
๓.  จัดแข่งขันคิดเลขเร็วจากการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น 

 
๙. สื่อ/แหล่ง การเรียนรู ้

๑.  ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที ่๔ เรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
๒.  หนังสือเรยีนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.๑ เลม่ ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๓.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Math Integers, Keynote, Page, Explain Everything, eClicker 
แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ Free Graphing Calculator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรรมการเรียนรู้ ที่  ๔ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๔๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
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 

 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 



๔๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เซลล์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์ การสร้างอาหาร

ของพืช พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า เทคโนโลยีชีวภาพ การจ าแนกสาร สารเนื้อเดียว สาร
เนื้อผสม สารแขวนลอย คอลลอยด์ สารละลาย กรด-เบส การแยกสาร ปริมาณทางกายภาพและทดลองการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้น
ข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน
การตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ

ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มีความรู้ความเข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย 
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 

 มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหา
ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

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

 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 
รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เข้าใจว่า 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 

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

๔ ๔ 

๒ ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์
สัตว์ 

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

๔ ๔ 

๓ การแพร่ การออสโมซีส การล าเลียง
น้ า และล าเลียงอาหารของพืช 

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

๖ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

๖ ๖ 

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

๘ ๖ 

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

๘ ๖ 

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

๘ ๖ 

 

 

 

 



๔๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

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

๘ ๖ 

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

๘ ๖ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สารรอบตัว : สมบัติของสารและแบบจ าลองอนุภาคของสาร 

 
 
 

 
  



๔๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความรู้ 
๑. สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี 
๒. การจัดเรียงอนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

สถานะต่างๆ 
๓. การจ าแนกสารโดยใช้เนื้อสารและขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์ 
๔. การระบุความเข้มข้นของสารละลายเป็นร้อยละและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๕. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะและความสามารถในการละลายได้ของสาร 
๖. พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและการละลายของสาร 
๗. การจ าแนกสารละลายกรด-เบสด้วยอินดิเคเตอร์ 
๘. สมบัติของสารละลายกรด-เบสและสารละลายกรด-เบสในชีวิตประจ าวัน 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑. การสังเกต 
๒. การทดลอง 
๓. การอภิปราย 
๔. การน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑. การส ารวจ 
๒. การ สังเกต 
๓. การ อภิปราย 
๔. การน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑.  สังเกตสมบัติทางกายภาพของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
๒.  สังเกตองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว 
๓.  สังเกตแยกสารเนื้อผสมได้อย่างไร  
๔.  ทดลองการละลายของสารในตัวท าละลาย 
๕.  สังเกตสมบัติบางประการของคอลลอยด์ 
๖.  สังเกตอุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร  
๗.  สังเกตพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการละลาย 
๘.  สังเกตปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร 
๙.  สังเกตการจ าแนกสารละลายที่ใช้ในบ้านโดยใช้สมบัติความเป็นกรด–เบส 
๑๐. สังเกตกรดมีสมบัติแบบใด 
๑๑. สังเกตกรดในชีวิตประจ าวัน 
๑๒. สังเกตเบสมีสมบัติแบบใด 
 

สารรอบตัว 



๔๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม. ๑ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ สารรอบตัว ตอนที่ ๑ สมบัติของสารและแบบจ าลองอนภุาคของสาร 
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
๑.  ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุม่โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่ละกลุ่ม  

(ว ๓.๑ ม. ๑/๑) 
๒.  อธิบายสมบตัิและการเปลี่ยนแปลงของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร (ว ๓.๑ ม. ๑/๒) 
๓.  ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลาย (ว ๓.๑ ม. ๑/๓) 
๔.  ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว ๓.๑ ม. ๑/๔)  
๕.  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายทีม่ีความเขม้ข้นเป็นร้อยละและอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้

ประโยชน์ (ว ๓.๒ ม. ๑/๑) 
๖.  ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบตัิ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย  

(ว ๓.๒ ม.๑/๒) 
๗.  ทดลองและอธิบายปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ และการละลายของสาร (ว ๓.๒ ม.๑/๓) 
 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
6. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
7. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
8. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
9. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
10.การบริการสังคมและจติสาธารณะ (Public Service) 

 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
๑.  สมบตัิของสารมี ๒ ลักษณะ คอื สมบัติทางกายภาพและ

สมบัติทางเคม ี
๒.  สถานะของสารขึ้นอยู่กับการจดัเรียงอนุภาคระยะห่าง

ระหว่างอนุภาค และแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  
๓.  เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์จะจ าแนกสารได้เป็นสารเนื้อ

เดียวและสารเนื้อผสม และเมื่อใช้ขนาดอนุภาคของสาร
เป็นเกณฑ์จะจ าแนกสารไดเ้ป็นสารละลาย คอลลอยด์ 
และสารแขวนลอย 

๔.  สารละลายทีร่ะบุความเข้มข้นเป็นร้อยละหมายถึง
สารละลายที่มีอัตราส่วนของปรมิาณตัวละลาย ละลายอยู่
ในสารละลายร้อยส่วน 

๕.  การเปลี่ยนสถานะของสาร และความสามารถในการ
ละลายได้ของสารแต่ละชนิด ข้ึนอยู่กับอุณหภมูิ ความดัน 
และชนิดของสารนั้น โดยมวลของสารจะไม่เปลีย่นแปลง 
แต่สมบตัิด้านกายภาพของสารจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
เปลี่ยนสถานะและการละลายได้ของสารหนึ่ง ๆ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานเข้ามาเกีย่วข้องด้วยเสมอในรูป
ของการคายความร้อนหรือคายพลังงาน และการดูดความ
ร้อนหรือดูดพลังงาน 

 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
๑.  สมบตัิทางกายภาพและสมบัตทิางเคมีแตกต่างกันใน

ลักษณะใด  
๒.  สถานะของสารขึ้นอยู่กับสิ่งใด 
๓.  สารเนื้อเดยีวและสารเนื้อผสมมีลักษณะใดที่แตกตา่งกัน 
๔.  เราจ าแนกสารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยอยู่

ต่างกลุ่มกันเพราะอะไร 
๕.  เราสามารถเตรียมสารละลายให้มีความเขม้ข้นเป็นร้อยละ

ได้กี่วิธี อะไรบ้าง และแต่ละหน่วยมีความแตกต่างกัน
อย่างไร 

๖.  การเปลี่ยนสถานะและการละลายได้ของสารเกิดขึ้นได้
อย่างไร และมีปัจจยัใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง 

๗.  สารละลายที่มคีวามเป็นกรด กลาง และเบสมสีมบตัิใด
แตกต่างกัน และสามารถทดสอบสมบัตเิหล่านั้นไดด้้วยวิธี
ใด 



๕๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๖.  สารละลายที่เป็นกรดมีค่า pH น้อยกว่า ๗ สารละลายที่
เป็นกลางมีค่า pH เท่ากับ ๗ และสารละลายที่เป็นเบสมี
ค่า pH มากกว่า ๗ ซึ่งสามารถทดสอบความเป็นกรด-เบส
ของสารละลายไดด้้วยอินดิเคเตอร ์

๗.  กรดท าปฏิกิริยากับโลหะและหินปูนท าให้ผุกร่อนและเกดิ
ฟองแก๊ส ส่วนเบสท าปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตจะ
ได้แก๊สซึ่งมีกลิ่นฉุนท าปฏิกิริยากับน้ ามันสัตว์หรือน้ ามันพืช
จะไดส้บู่และท าปฏิกริิยากับอะลูมเินียมท าให้ผุกร่อนและ
เกิดฟองแก๊ส 

ความรู้ของนักเรียนที่น าไปสู่ความเข้าใจที่คงทน 
นักเรียนจะรู้ว่า... 
๑.  ค าส าคญั ได้แก่ สมบตัิทางกายภาพ สมบตัิทางเคม ี

แบบจ าลองอนุภาคของสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม 
สารละลายคอลลอยด์ สารแขวนลอย ตัวละลาย ตัวท า
ละลาย อิมัลชัน อิมลัซิไฟเออร ์จุดหลอมเหลว จุดเดือด 
จุดเยือกแข็ง จุดควบแน่น   การเปลี่ยนแปลงประเภทดูด- 
ความร้อน  การเปลี่ยนแปลงประเภทคาย-ความร้อน  
ความร้อนแฝงการละลายประเภท-คายความร้อน การ
ละลายประเภทดูดความร้อน ระบบปิด อินดิเคเตอร ์พีเอช 
(pH) สารละลายเบส สารละลายกรด    

๒.  สมบตัิทางกายภาพสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส 
หรือตรวจวดัได้ด้วยเครื่องมือ 

๓.  สมบตัิทางเคมีพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงทางเคมหีรือ
การเกิดปฏิกิริยาเคม ี

๔.  สารในสถานะของแข็งมีแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก 
อนุภาคเรยีงชิดกันอย่างมีระเบียบและมีช่องว่างระหว่าง
อนุภาคน้อย 

๕.  สารในสถานะของเหลวมีแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
ปานกลาง อนุภาคมีพลังงานพอส าหรับเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 
อนุภาคข้างเคียง  

๖.  สารในสถานะของแก๊สมีแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อย 
อนุภาคมีพลังงานมากสามารถเคลือ่นที่ได้อย่างอิสระ และ
มีช่องว่างระหว่างอนุภาคมาก 

๗.  สารเนื้อเดยีวมีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันตลอด สาร
เนื้อผสมมีเนื้อสารและสมบัตไิมเ่หมือนกันตลอด 

๘.  สารละลายประกอบด้วยตัวละลายที่มีขนาดอนุภาคน้อย
กว่า ๑๐-๗ เซนติเมตรผสมอยู่ในตวัท าละลายจึงมองเห็น
เป็นเนื้อเดียวกันตลอด 

๙.  ความเข้มข้นของสารละลายคอืปริมาณของตัวละลายใน
สารละลายซึ่งมีหน่วยท่ีก าหนดได้ เช่น ร้อยละโดยมวลต่อ
มวล ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร และร้อยละโดยปริมาตร
ต่อปริมาตร 

 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  สังเกตสมบตัิทางกายภาพของสารในสถานะของแข็ง 

ของเหลว และแกส๊ 
๒.  สังเกตองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว 
๓.  สังเกตจะแยกสารเนื้อผสมไดอ้ย่างไร (๑) 
๔.  สังเกตจะแยกสารเนื้อผสมไดอ้ย่างไร (๒) 
๕.  ทดลองการละลายของสารในตัวท าละลาย 
๖.  สังเกตสมบตัิบางประการของคอลลอยด ์
๗.  สังเกตอณุหภมูิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (๑) 
๘.  สังเกตอณุหภมูิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (๒) 
๙.  สังเกตพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการละลาย 
๑๐. สังเกตปัจจยัที่มีผลต่อการละลายของสาร 
๑๑. สังเกตการจ าแนกสารละลายที่ใช้ในบ้านโดยใช้สมบัติ

ความเป็นกรด–เบส 
๑๒. สังเกตกรดมสีมบัติแบบใด 
๑๓. สังเกตกรดในชีวิตประจ าวัน 
๑๔. สังเกตเบสมสีมบตัิแบบใด 
 
 



๕๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. คอลลอยด์ประกอบด้วยอนุภาคของสารที่มีขนาดระหว่าง 
๑๐-๗ – ๑๐-๔ เซนติเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับความยาวคลื่น
แสง เมื่อแสงส่องผา่นจึงท าให้เกิดการกระเจิงของแสง 

๑๑. สารแขวนลอยประกอบด้วยของแข็งที่มีอนุภาคขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางมากกว่า ๑๐-๔ เซนติเมตร ท าให้มองเห็น
อนุภาคไดด้้วยตาเปลา่ 

๑๒. การเปลี่ยนแปลงของสารในสถานะของแข็งของเหลว 
และแก๊ส จะสามารถเปลี่ยนสถานะทางกายภาพจาก
สถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้โดยการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูม ิ  

๑๓. การเปลี่ยนแปลงจากของแข็งไปเป็นแก๊สเป็นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทดดูความร้อน หรือดูดพลังงาน แต่
ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงจากแก๊สกลับไปเป็น
ของแข็งเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน หรือ
คายพลังงาน 

๑๔. เมื่อน าสารที่มสีถานะเป็นของแข็งละลายน้ า ถ้าพลังงาน
ที่ใช้แยกอนุภาคของของแข็งออกจากกันมีปริมาณน้อย
กว่าพลังงานท่ีเกิดจากการยดึเหนีย่วระหว่างอนุภาคของ
ของแข็งกับโมเลกุลของน้ า จะการเกิดการละลายประเภท
คายความร้อน  แต่ถ้าพลังงานท่ีใช้แยกอนุภาคของ
ของแข็งออกจากกันมีค่ามากกว่าพลังงานท่ีเกิดจากการยดึ
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของแข็งกับโมเลกลุของน้ า จะ
เกิดการละลายประเภทดูดความรอ้น 

๑๕. สารละลายที่เป็นกรดจะเปลีย่นสีกระดาษลติมสัจากสีน้ า
เงินเป็นสีแดง ส่วนสารละลายที่เปน็เบสจะเปลีย่นสี
กระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 

๑๖. กรดเมื่อท าปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดจะได้ฟองแก๊ส
ไฮโดรเจน และเมื่อท าปฏิกริิยากับหินปูน จะท าให้หินปูนผุ
กร่อน และเกดิฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น 

๑๗. เมื่อทดสอบด้วยเจนเชียนไวโอเลตที่มสีีม่วง กรดที่ผลติ
จากแร่ธาตุเท่าน้ันท่ีเปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลตจากสีม่วง
เป็นสีเขียวหรือสีน้ าเงิน 

๑๘. เบสเมื่อท าปฏิกิรยิากับแอมโมเนียมไนเตรตจะได้แก๊ส
แอมโมเนียซึ่งมีกลิ่นฉุน 

๑๙. เบสเมื่อท าปฏิกิรยิากับน้ ามันสัตว์หรือน้ ามันพืชจะได้สบู ่
๒๐. เบสเมื่อท าปฏิกริยิากับอะลูมเินียม จะท าให้อะลูมเินียมผุ

กร่อนและเกดิฟองแก๊สไฮโดรเจน 
๒๑. สารท าความสะอาดสามารถขจัดคราบสกปรกได้ 

เนื่องจากโมเลกุลประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
ส่วนท่ีละลายได้ดีในน้ ามัน และส่วนท่ีละลายได้ดีในน้ า  

 
 
 
 



๕๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑.  สังเกตสมบตัิทางกายภาพของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
๒.  สังเกตองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว 
๓.  สังเกตจะแยกสารเนื้อผสมไดอ้ย่างไร (๑) 
๔.  สังเกตจะแยกสารเนื้อผสมไดอ้ย่างไร (๒) 
๕.  ทดลองการละลายของสารในตัวท าละลาย 
๖.  สังเกตสมบตัิบางประการของคอลลอยด ์
๗.  สังเกตอณุหภมูิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (๑) 
๘.  สังเกตอณุหภมูิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร (๒) 
๙.  สังเกตพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับการละลาย 
๑๐. สังเกตปัจจยัที่มีผลต่อการละลายของสาร 
๑๑. สังเกตการจ าแนกสารละลายที่ใช้ในบ้านโดยใช้สมบัติความเป็นกรด–เบส 
๑๒. สังเกตกรดมสีมบัติแบบใด 
๑๓. สังเกตกรดในชีวิตประจ าวัน 
๑๔. สังเกตเบสมสีมบตัิแบบใด 

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 เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล 
๓.๓ ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

– ทักษะ การคิด 
– ทักษะ การแก ้ปัญหา 

๓.๔ พฤติกรรมการปฏิบตัิกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ 
  



๕๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒   สารรอบตัว  เวลา ๓๑ชั่วโมง 
ตอนที่ ๑ สมบัติของสารและแบบจ าลองอนุภาคของสาร  ๓ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๒ สมบัติของสาร  ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๓ แบบจ าลองอนุภาคของสาร  ๒ 
ตอนที่ ๒ การจ าแนกสาร  ๑๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๔ การจ าแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ ์ ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๕ การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๖ การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสม   ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒๗ สารละลาย ๑ 
ตอนที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของสาร ๗ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๑ การเปลีย่นแปลงสถานะของสาร ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๒ พลังงานกับการเปลีย่นแปลงสถานะของสาร ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๓ พลังงานกับการละลายของสาร  ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสาร ๒ 
ตอนที่ ๔ สมบัติของสารละลายกรด-เบส  ๑๐ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๕ การวัดความเป็นกรด-เบสของสารละลาย ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๖ อินดิเคเตอร์   ๑ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๗ สมบัติของสารละลายกรด  ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๘ กรดในชีวิตประจ าวัน ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๓๙ สมบัติของสารละลายเบสและเบสในชีวิตประจ าวัน ๒ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๔๐ สารท าความสะอาด  ๑ 
  



๕๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ สารรอบตัว ตอนที่ ๑ สมบติัของสารและแบบจ าลองอนุภาคของสาร  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๒ สมบัติของสาร เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

สมบัติของสารมี ๒ ลักษณะ คือ สมบัติทางกายภาพ เช่น สถานะของสาร การน าความร้อน และความยืดหยุ่น และ
สมบัติทางเคม ีเช่น การเกิดปฏิกิรยิาเคมี และการเกิดสนิม 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นป ี

อธิบายสมบตัิและการเปลี่ยนแปลงของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร (ว ๓.๑ ม. ๑/๒) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสาร (K) 
๒.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องสมบัติของสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๓. มีความสนใจใฝรู่้หรืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๔.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
๕.  ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)   
 

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อธิบายลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมี
ของสาร 

อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพและ
ทางเคมีของสาร 
ได้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพและ
ทางเคมีของสาร 
ได้ถูกต้อง  
๗๐% - ๗๙%  

อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพและ
ทางเคมีของสาร 
ได้ถูกต้อง  
๖๐% - ๖๙% 

อธิบายลักษณะทาง
กายภาพและทาง
เคมีของสาร ได้
ถูกต้อง  
๕๐% - ๕๙% 

อธิบายลักษณะทาง
กายภาพและทาง
เคมีของสาร ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

 
ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สื่อสารและน าความรู้
เรื่องสมบตัิของสารไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง สมบัติของ
สารทางกายภาพ
และเคมี โดยมีการ
เชื่อมโยงการ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิด

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง สมบัติของ
สารทางกายภาพ
และเคมี โดยมีการ
เชื่อมโยงการ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง และมี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง สมบัติของ
สารทางกายภาพ
และเคมี โดยมี
การเช่ือมโยงการ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มี
บางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง สมบัติของ
สารทางกายภาพ
และเคมี โดยมีการ
เชื่อมโยงการ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วน
ใหญ่ผิด ต้องได้รับ
ค าแนะน า ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง สมบัติของ
สารทางกายภาพ
และเคมี ต้องไดร้ับ
ค าแนะน าทุกข้อ
และไม่มีการ
เชื่อมโยงการ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  



๕๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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. สมบัติทางกายภาพและสมบัตทิางเคมีของสาร 
 

๖. แนวทางการบูรณาการ 
ภาษาไทย  เขียนบรรยายหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมบัติของสารที่เรยีนรู้หรือท่ีนักเรยีน

สนใจ 
 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ครูด าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมและพื้นฐานของ
นักเรียน 

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
๑)  ครูน าสนทนาเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวันว่าวสัดุแตล่ะชนิดมีสมบัติใด เช่น มสีถานะใด มี

ลักษณะภายนอกแบบใด สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงใดได้บ้าง   
๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาค าตอบของค าถาม โดยครูชี้แนะและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าวสัดุแตล่ะชนิดมี

ลักษณะภายนอกและสถานะต่างกนั เช่น สี ความแข็ง หรือสถานะซึง่อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สได้ และ
ในบางครั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สารเปลี่ยนโครงสร้างหรอืส่วนประกอบของสารไป เช่น การเกิดสนิม 
หรือการเผาไหม้ เพื่อเชื่อมโยงไปสูก่ารเรยีนรู้เรื่องสมบตัิของสาร 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู ้(การสบืค้นความรู้และสารสนเทศ) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 



๕๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑)  ครูถามนักเรียนว่าเนื่องจากสารแต่ละชนิดมสีมบัติแตกต่างกัน เราจะแยกประเภทหรือระบุชนิดของสารโดยใช้
สมบัตเิหล่านีไ้ดด้้วยวิธีใด 

๒)  ครูยกตัวอย่างสารบางชนิด เช่น เกลือ น้ ามะนาว เหล็ก และกระดาษ แล้วถามนักเรียนว่าสมบตัิใดของสารที่
สามารถสังเกตไดด้้วยประสาทสัมผัส (การมองเห็น การสมัผสั การดมกลิ่น การรับรส และการได้ยินเสยีง) หรือ
ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ และสมบัติใดที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสาร  

๓)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาค าตอบเกี่ยวกับค าถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน  
 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 
๑)  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องสมบตัิของสาร จาก Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์Newton's Cradle: 

Physics++, iBooks หรือแหล่งข้อมูลจากอินเทอรเ์น็ตด้วย Safari โดยครูช่วยเช่ือมโยงความรู้ใหม่จากบทเรียนกับ
ความรู้เดิมที่เรียนรูม้าแล้วด้วยการใช้ค าถามน า กระตุ้นให้นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของนักเรียน 

๒)  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบตัิของสาร โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
๑.  แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยใหเ้พื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นข้อมลูตามที่สมาชิกกลุ่ม

ช่วยกันก าหนดหัวข้อย่อย เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร 

๒.  สมาชิกกลุม่แตล่ะคนหรือกลุม่ย่อยช่วยสืบค้นข้อมลูตามหัวข้อย่อยที่ตนรับผดิชอบโดยสืบค้นจากใบความรู้ที่
ครูเตรียมมาให้ หนังสือ วารสาร สารานุกรม หรืออินเทอร์เนต็  

๓.  สมาชิกกลุม่น าข้อมลูที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปรายซกัถาม
จนกว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

๔.  สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสมบตัิทางกายภาพและสมบัติทางเคม ีด้วย Application Pages และเตรียมน าเสนอผลงานดว้ย 
Application Keynote 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
๑)  นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอผลจากการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าช้ันเรยีน 
๒)  นักเรียนและครรู่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้ค าถามต่อไปนี ้

– สมบัติทางกายภาพของสารมีอะไรบ้าง และสารแตล่ะชนิดที่สมบัตเิหมือนหรือแตกต่างกัน 
– สมบัติทางเคมีของสารมีอะไรบ้าง และสารแต่ละชนิดที่สมบัติเหมอืนหรือแตกต่างกัน 
– การเปลี่ยนแปลงของสารลักษณะใดเป็นการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
– การเปลี่ยนแปลงของสารลักษณะใดเป็นการเปลีย่นแปลงทางเคมี 

๓)  นักเรียนและครรู่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยใหไ้ด้ข้อสรุปว่าสมบัติทางกายภาพสามารถสังเกตได้ด้วย
ประสาทสัมผัสหรือตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ เช่น ลักษณะภายนอก ความหนาแน่น หรือจุดเดือด และสมบตัิทาง
เคมีเป็นสมบัติทีม่ีความเกีย่วข้องกับโครงสร้างของสาร เช่น ความเปน็กรด-เบส และการติดไฟ 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 
๑) ครูให้นักเรยีนปฏิบตัิกิจกรรมเสริมโดยมีขั้นตอนดังนี ้

๑.  ครูเตรียมบัตรค าที่แสดงถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีจ านวน ๒๐ แผ่น 
๒.  จัดนักเรียนเป็น ๒ แถว หาอาสาสมัครถือบัตรค า ๑ คน โดยให้ยกข้ึนทีละแผ่น ให้เพื่อนคู่แรกของแถวดูแล้ว

แย่งกันตอบว่าสมบตัิที่เห็นเป็นสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมี ใครตอบได้ก่อนและถูกต้องจะได้เก็บบัตรค า
ไว ้



๕๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๓.  เปลี่ยนใหค้นท่ี ๒ ของแถวปฏิบัติกิจกรรม และเปลีย่นไปจนหมดแถว แถวที่ได้บัตรค ามากทีสุ่ดเปน็ผู้ชนะ 
๒)  นักเรียนค้นคว้าบทความหรือค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมบตัิของสารจากหนังสือเรียนภาษาองักฤษหรือ

อินเทอร์เน็ต และน าเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง แล้วรวบรวมค าศัพท์พรอ้มท้ังค าแปลลงสมุดส่งครู  
๓)  น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรยีนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรม มจีุดใดบ้างท่ียังไมเ่ข้าใจหรือยังมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปญัหาหรืออุปสรรคใด และไดม้ีการแกไ้ขอย่างไรบ้าง 
๓)  นักเรียนและครรู่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ไดร้ับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้

ไปใช้ประโยชน ์
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบค าถาม เช่น 

– จุดเดือดและจดุหลอมเหลวเป็นสมบัติใด เพราะอะไร 
– การละลายของไอศกรีมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางใด เพราะอะไร 
– เหล็กท่ีขึ้นสนิมแล้วมโีครงสร้างเหมือนเหล็กก่อนท่ีขึ้นสนมิหรือไม่ เพราะอะไร 
– ถ้านักเรียนน าแก้วท่ีใช้แล้วมาหลอมแล้วน าไปผลิตแก้วใหม่ โครงสร้างของแก้วก่อนและหลังน าไปหลอมจะ

เหมือนกันหรือไม่ เพราะอะไร 
– ความยืดหยุ่น ความเปราะ และการน าไฟฟ้าเป็นสมบตัิทางใดของสาร เพราะอะไร 

๕)  นักเรียนและครรู่วมกันสรุปเกีย่วกับสมบตัิของสาร โดยบันทึกความรู้จากกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ ๑ 
เรื่อง สมบัติของสาร และร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผังมโนทัศน์ใบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ ๑  

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

นักเรียนค้นคว้าบทความเกี่ยวกับสมบัตดิ้านต่าง ๆ ของสารเพิ่มเติมจากวารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
หรืออินเทอร์เน็ต แล้วท าเป็นใบความรู้หรือน าเสนอหน้าห้องเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน   

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. บัตรค าที่แสดงถึงสมบัติทางกายภาพและสมบตัิทางเคม ี
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๓. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช  
๔. สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช  
๕. แบบฝึกหดั วิทยาศาสตร์ ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๖. Application สื่อการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์Newton's Cradle: Physics++ , iBooks, Safari 
๗. Application สื่อการน าเสนอ Keynote, Pages 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู ้วิทยาศาสตร ์Earth Science Reading Comprehension for First Grade and 

Second Grade 
 



๕๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๑ สมบัตของสาร 

  



๕๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๖๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ สารรอบตัว ตอนที่ ๑ สมบติัของสารและแบบจ าลองอนุภาคของสาร  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒๓ แบบจ าลองอนภุาคของสาร  เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

แบบจ าลองอนุภาคของสารเป็นการน าสิ่งที่จินตนาการไวม้าท าให้เปน็จริงสัมผัสได้ นักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สิ่งที่เป็นทรง
กลมคล้ายลูกบอลเป็นตัวแทนของอนุภาคที่เป็นอิสระจากกัน แล้วน ามาประกอบกันขึ้นเป็นสสาร ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ สถานะ คือ 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 
๒. ตัวชี้วัดชัน้ป ี

อธิบายสมบตัิและการเปลี่ยนแปลงของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร (ว ๓.๑ ม. ๑/๒) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑.  อธิบายการจดัเรยีงอนุภาคของสารที่มสีถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (K) 
๒.  อธิบายสมบตัิบางประการของสารโดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาค (K) 
๓.  สื่อสารและน าความรู้เรื่องแบบจ าลองอนุภาคของสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (P) 
๔.  มีความสนใจใฝ่รูห้รืออยากรู้อยากเห็น (A) 
๕.  พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A) 
๖.  ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 

 
๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
อธิบายการจัดเรียง
อนุภาคของสารที่มี
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และแกส๊ 

อธิบายการ
จัดเรยีงอนุภาค
ของสารที่มีสถานะ
ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส ได้
ถูกต้อง ๘๐%  
ขึ้นไป 

อธิบายการ
จัดเรยีงอนุภาค
ของสารที่มีสถานะ
ของแข็ง ของเหลว 
และแก๊ส ได้
ถูกต้อง  
๗๐% - ๗๙%  

อธิบายการ
จัดเรยีงอนุภาค
ของสารที่มี
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และ
แก๊ส ได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

อธิบายการจัดเรียง
อนุภาคของสารที่มี
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และแกส๊ 
ได้ถูกต้อง  
๕๐% - ๕๙% 

อธิบายการจัดเรียง
อนุภาคของสารที่มี
สถานะของแข็ง 
ของเหลว และแกส๊ 
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐%  

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสารโดย
ใช้แบบจ าลองการ
จัดเรยีงอนุภาค 

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสาร
โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียง
อนุภาค ได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสาร
โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียง
อนุภาคได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสาร
โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียง
อนุภาคได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสาร
โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียงอนุภาค
ได้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

อธิบายสมบตัิบาง
ประการของสาร
โดยใช้แบบจ าลอง
การจัดเรียงอนุภาค
ได้ถูกต้อง ๘๐% 
ขึ้นไป 

 

 



๖๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้าน ทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
สื่อสารและน าเสนอ
เรื่องแบบจ าลอง
อนุภาคของสาร 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง แบบจ าลอง
อนุภาคของสาร 
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง แบบจ าลอง
อนุภาคของสาร มี
บางข้อผิด แต่
สามารถแก้ไขได้
ด้วยตนเอง และมี
ความคิด
สร้างสรรคด์ ี

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง แบบจ าลอง
อนุภาคของสาร มี
บางข้อผิด เมื่อ
ได้รับค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง แบบจ าลอง
อนุภาคของสาร 
ส่วนใหญ่ผดิ ต้อง
ได้รับค าแนะน า 
ด้านความคดิ
สร้างสรรคต์้อง
ปรับปรุง 

น าเสนอผลงาน 
เรื่อง แบบจ าลอง
อนุภาคของสาร 
ต้องได้รับ
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.  การจัดเรียงอนุภาค ระยะห่างระหว่างอนุภาค และแรงยดึเหนี่ยวระหว่างอนุภาคท าใหส้ารมีสถานะและสมบตัิบาง
ประการแตกต่างกัน 

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  เขียนบรรยายหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสถานะของสารในชีวิตประจ าวัน 
ภาษาต่างประเทศ  ฟัง พูด อ่าน และเขยีนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตอบสนองของสัตว์ต่ออุณหภูม ิ

ที ่เรียน รู้หรือ ที่นักเรียนสนใจ 
 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 



๖๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑)  ครูน าสนทนาเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสถานะใด มีลักษณะภายนอกแบบใด 
สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงใดได้บ้าง 

๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาค าตอบของค าถาม โดยครูช้ีแนะและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าสารแต่ละชนิดมีสถานะ
แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาณในลักษณะที่ต่างกันเมื่อเปลี่ยนภาชนะที่บรรจุหรือที่อยู่ของ
สาร เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องแบบจ าลองอนุภาคของสาร 

ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 
๑)  ครูน าแท่งไม้ แก้วทรงกระบอกท่ีมีน้ าบรรจุอยู่ และลูกโป่งที่บรรจุลมมาให้นักเรียนดู แล้วตั้งค าถาม ดังนี ้

๑.  แท่งไม้มีสถานะใด ถ้านักเรียนน าแท่งไม้ไปวางไว้ท่ีอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร 
๒.  น้ าท่ีอยู่ในแก้วมีสถานะใด ถ้านักเรียนเทน้ าลงในถาดทรงสี่เหลีย่มจะมีการเปลีย่นแปลงใดเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะ

อะไร 
๓.  ลมที่บรรจุอยู่อยู่ในลูกโป่งมีสถานะใด ถ้านักเรียนปล่อยลมจากลูกโป่งเข้าไปในกล่องที่มีฝาปิดสนิทจะมีการ

เปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอะไร 
๒)  นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาค าตอบเกี่ยวกับค าถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน  โดยสามารถบันทึกได้ลงใน 

Application Pages, Notes, Explain Everything 
๓)  นักเรียนสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมผ่าน Application สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Newton's Cradle: Physics++ 

ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรียน (การสร้างองค์ความรู้) 
๑)  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องแบบจ าลองของสารจากใบความรู,้ iBooks หรือแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วย Safari โดย

ครูช่วยเช่ือมโยงความรู้ใหม่จากบทเรียนกับความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วด้วยการใช้ค าถามน า กระตุ้นให้นักเรียนตอบ
จากประสบการณ์ของนักเรียน 

๒)  นักเรียนแบ่งกลุ่มและปฏิบัติกิจกรรม สังเกตสมบัติทางกายภาพของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
โดยใช้ทักษะ/กระบวนการสังเกตดังนี้ 
๑.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของก้อนหิน โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตร

เมื่อน าไปหย่อนใส่บีกเกอร์ขนาดต่างกันซึ่งมีน้ าบรรจุไว้เต็ม ตามขั้นตอนในหนังสือเรียน  
๒.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งและปริมาตรของน้ า โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรเมื่อเท

น้ าปริมาตรเท่าเดิมลงในภาชนะท่ีมีรูปร่างแตกต่างกัน ตามขั้นตอนในหนังสือเรียน  
๓.  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของอากาศ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตร

เมื่อบรรจุอากาศในหลอดฉีดยาปริมาตรหนึ่ง แล้วดันก้านหลอดให้แสดงขีดที่ปริมาตรน้อยลง ตามขั้นตอนใน
หนังสือเรียน  

๔.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของหิน น้ า และอากาศ โดยนักเรียนสามารถบันทึกภาพและเสียง
ด้วย Application Camera แล้วบันทึกผลการสังเกตในตารางบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมที่ ๒ 

๓)  นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากใบงาน  
ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 

๑) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วย Application Keynote 
๒) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ค าถามต่อไปนี้ 

– หินมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่ เมื่อใส่ลงในบีกเกอร์ขนาดต่างกัน 
– ปริมาตรของน้ าท่ีล้นออกมาจากบีกเกอร์ในแต่ละครั้งเมื่อใส่หินก้อนเดิมแตกต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร 
– เมื่อเทน้ าจากบีกเกอร์ใส่ขวดรูปชมพู่ น้ ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือปริมาตร เพราะอะไร 
– ถ้าเทน้ าจากบีกเกอร์ลงในขวดรูปทรงสี่เหลี่ยม น้ าจะมีรูปร่างลักษณะใด 



๖๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

– เมื่อกดก้านหลอดฉีดยา อากาศภายในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และเพราะอะไร จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะนั้น 

๓)  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรของสาร
ในสถานะต่าง ๆ เป็นผลมาจากการจัดเรียงอนุภาคของสารที่มีความเป็นระเบียบต่างกัน และแรงดึงดูดระหว่าง
อนุภาคของสารที่มีค่าต่างกัน 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจิตสาธารณะ) 
๑)  ครูอธิบายถึงแบบจ าลองอนุภาคของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊สเพิ่มเติมโดยใช้ลูกปิงปองหรือลูกหิน

แทนอนุภาคของสาร และแสดงลักษณะการจัดเรียงอนุภาคของสารตามเนื้อหาในหนังสือเรียน 
๒)  นักเรียนค้นคว้าบทความหรือค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแบบจ าลองอนุภาคของสารจากหนังสือเรียน

ภาษาอังกฤษหรืออินเทอร์เน็ต และน าเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง คัดค าศัพท์พร้อมท้ังค าแปลลงสมุดส่งครู  
๓)  น าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยการเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie และ

เผยแพร่ทาง YouTube 
การประเมิน 
๑)  ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่าจากหัวข้อท่ีเรียนมาและการปฏบิัติกิจกรรม มีจุดใดบา้งที่ยังไม่เข้าใจหรือยังมีข้อ

สงสัย ถ้ามี ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ 
๒)  นักเรียนร่วมกันประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด และได้มีการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
๓)  นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ 
๔)  ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบค าถาม เช่น 

– แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค ระยะระหว่างอนุภาค และการจัดเรียงอนุภาคของสารมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ใด 

– ของแข็งมีปริมาตรและรูปร่างคงที่เพราะสาเหตุใด 
– ของเหลวสามารถไหลและเปลี่ยนรูปร่างได้เพราะอะไร 
– ถ้าปล่อยอากาศจากลูกโป่งเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยม อากาศจะมีรูปร่างและปริมาตรลักษณะใด 
– น้ าแข็ง น้ า และไอน้ ามีการจัดเรียงอนุภาคเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด 

๕)  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแบบจ าลองอนุภาคของสาร โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนที่ความคิดหรือผัง      
มโนทัศน์ใน Application Popplet 

 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓๔ คน ค้นคว้าเกี่ยวกับแบบจ าลองอนุภาคของสารหรือแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หรืออินเทอร์เน็ต (ครูอาจเลือกให้
แต่ละกลุ่มศึกษาเฉพาะสารหรือแร่ธาตุ) แล้วให้น าเสนอหน้าช้ันเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน 

 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้

๑.  แท่งไม้  
๒.  แก้วทรงกระบอก  
๓.  ถาดทรงสี่เหลี่ยม 
๔.  ลูกโป่ง 



๖๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๕.  กล่องที่มีฝาปิด 
๖.  แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ แบบจ าลองอนุภาคของสาร 
๗.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช  
๘.  สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เล่ม ๑ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 
๙.  Application สื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ Focus on Plant, A Life Cycle App, Safari และ iBooks 
๑๐.Application น าเสนอผลงาน Pages, Keynote, Notes, Explain Everything และ Popplet 

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

Second Grade 



๖๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๐. ต้วอย่างแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๒ แบบจ าลองอนุภาคของสาร 
 

 
 
 
 



๖๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๖๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

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

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ 
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 าแนะน า และค าชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออก

เสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน เลือกและระบุประโยคและข้อความให้
สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน สนทนา ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและ
อ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจง ตามสถานการณ์ พูดและเขียนขอและให้ข้อมูล และ



๖๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว  สรุปใจความส าคัญหรือแก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง
หรือเหตุการณ์ท่ี อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ ใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ
เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา  บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค
ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตาม โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันส าคัญ  และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนและสถานศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา  

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 มีความรู้ความเข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล 
 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ

การเขียน 
 มีความรู้ความเเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มีความรู้ความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

๑ My life at school 
 

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

๑๒ ๑๐ 

๒ My things 
 

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

๑๒ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๓ Home Sweet Home 
 

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

๑๒ ๑๐ 

๔ My family 
 
 

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

๑๒ ๑๐ 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

๕ The animal kingdom 
 

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

๑๒ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนตลอดปี  ๖๐  
คะแนนระหว่างเรียน ๕๐ 

สอบระหว่างภาค ๒๐ 
คะแนนวัดผลปลายปี ๓๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๗๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Sky ๑ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
 
  



๗๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความรู้ 
Language Focus 
- to be singular: am/is 
- Subject pronoun: I/he/she 
- Possessive adjectives: your/my 
- to be questions: What’s…?/Who’s…? 
Communication  
- Greet someone 
- Ask someone’s name 
- Introduce yourself 
Vocabulary 
- Everyday phrases: Hi! Welcome to (Bristol)! Thank you.  
- Titles 
- Greetings 
Extra Activities 
- Rap 
 

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
๑. ความมีระเบียบวินัย 
๒. ความใฝ่เรียนรู้ 
๓. ความรับผิดชอบ 
 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑. มีความสามารถในการฟัง พูด 

อ่าน และเขียนค าศัพท์ ประโยค 
ส านวน และบทสนทนา 

๒. มีความสามารถในการใช้ภาษา
ในการสนทนาและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓. มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือแสดงความรู้สึกหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้
ตัว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๔. มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือสืบค้นและน าเสนอความรู้
และข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

๕. มีความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารในสถานการณ์จริงภายใน
โรงเรียน 

๖. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษา วัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 

๗. น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือการศึกษาต่อ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๑. ศึกษาค าศัพท์และส านวนในการพูดคุยเก่ียวกับการทักทาย การแนะน าตนเอง และการกล่าวต้อนรับผู้อ่ืน 
๒. ศึกษาการใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้างประโยคต่าง ๆ  
๓. ศึกษาประโยคค าถามและค าตอบในการถามเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน 
๔. ศึกษาค าศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้าชื่อ 
๕. ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
๖. ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดจาก Activity Book ๑ 

 

Welcome 
to Bristol! 



๗๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ Welcome to Bristol!                                                                  
ขั้นที ่๑ ผลลัพธ์ปลายทางท่ีต้องการให้เกิดกับนักเรียน 
ตัวชี้วัดชั้นป ี
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน (ต ๑.๑ ม. ๑/๑) 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต ๑.๑ ม. ๑/๒) 
3. เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน (ต ๑.๑ ม. ๑/๓) 
4. ระบุหัวข้อ (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

(ต ๑.๑ ม. ๑/๔) 
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณต์่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (ต ๑.๒ ม. ๑/๑) 
6. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าช้ีแจงตามสถานการณ์ (ต ๑.๒ ม. ๑/๒) 
7. พูดและเขยีนบรรยายเกีย่วกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว (ต ๑.๓ ม. ๑/๑) 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต ๒.๑ ม. ๑/๑) 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ต ๒.๑ ม. ๑/๓) 
10. บอกความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับ

ค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต ๒.๒ ม. ๑/๑) 
11. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมลู/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และน าเสนอด้วยการ

พูด/การเขียน (ต ๓.๑ ม. ๑/๑) 
12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา (ต ๔.๑ ม. ๑/๑) 
13. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมลูต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ (ต ๔.๒ ม. ๑/๑) 
 

กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ยึดหลกับันได ๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  
11. การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) 
12. การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) 
13. การสร้างองค์ความรู ้(Knowledge Formation) 
14. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
15.การบริการสังคมและจติสาธารณะ (Public Service) 

 
ความเข้าใจที่คงทนของนกัเรียน นักเรียนจะเข้าใจว่า... 
๑.  สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์และส านวนในการ

พูดคุยเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน าตนเอง และการ
กล่าวต้อนรับผู้อื่นได ้

๒.  สามารถใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้างประโยค
ต่าง ๆ ได ้

๓.  สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคในการถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได ้

๔.  สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์และประโยค
เกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้าช่ือได ้

 

ค าถามส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจที่คงทน 
- เมื่อนักเรียนพบเพื่อนใหม่ท่ีโรงเรยีน นักเรียนจะกล่าว

ทักทาย แนะน าตนเอง และพูดคุยกับเพื่อนใหม่เป็น
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง 

- เมื่อมีเพื่อนเข้าใหม่ที่โรงเรียน นักเรียนจะกล่าวต้อนรับเพื่อน
ใหม่เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  

- เมื่อนักเรียนพบคณุครูประจ าช้ันของตนเองในตอนเช้า 
นักเรียนจะกล่าวทักทายคณุครเูปน็ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  

  



๗๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

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

๑.  ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน า
ตนเอง และการกล่าวต้อนรับผู้อื่น เช่น  
Hi! / Hello! I’m Amy. Amy  
Scott. What’s your name?  
My name’s Tina. 
Good morning / afternoon / 
evening! My name’s Frank  
Vialli. 
Good morning, Mr. Vialli.  
Welcome to Bristol!   
Thank you. เป็นต้น     

๒.  การใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้างประโยค
ต่างๆ เช่น 
I’m… = I am… 
He’s… = He is… 
She’s… = She is… 
My name’s = My name is… 
What’s… = What is…?  
Who’s… = Who is…?   

๓.  ประโยคค าถามและค าตอบในการถามเกี่ยวกับบคุคลอื่น 
เช่น 
Who’s he? 
He’s my brother, Mark.  
Who’s she? 
She’s Miss Kent. 
Who’s he? 
He’s Robbie Williams. เป็นต้น 

๔.  ค าศัพท์เกี่ยวกับค าน าหน้าช่ือ เช่น 
Mr. Scott, Mrs. Scott, Mr. Vialli,  
Miss Kent   
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนที่น าไปสู่ความ 
เข้าใจที่คงทน นักเรียนจะสามารถ... 
๑.  รู้ เข้าใจ และใช้ค าศัพท์และส านวนในการพูดคุยเกี่ยวกับ

การทักทาย การแนะน าตนเอง และการกลา่วต้อนรับผู้อื่น
ได้  

๒.  รู้ เข้าใจ และใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้าง
ประโยคต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

๓.  รู้ เข้าใจ และใช้ประโยคค าถามและค าตอบในการถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได ้

๔.  รู้ เข้าใจ และใช้ค าน าหน้าช่ือได้ถูกต้อง 
 

  



๗๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นที ่๒ ภาระงานและการประเมนิผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แท้จริง 

๑. ภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบติั 
๑.  ศึกษาค าศัพท์และส านวนในการพูดคุยเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน าตนเอง และการกลา่วต้อนรับผู้อื่น 

ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฟังและฝึกพูดบทสนทนาท่ีก าหนดตามแถบบันทึกเสียง 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฟังและฝึกพูดส านวนในการกล่าวต้อนรับผู้อื่น 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฝึกพูดบทสนทนาตามที่ก าหนด 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฟังและฝึกพูดส านวนเกีย่วกับการทักทายตามแถบบันทึกเสียง 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฝึกแต่งบทสนทนาและฝึกพูดต้อนรับบุคคลทีม่ีชื่อเสียงตามที่ก าหนด 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฟังและร้องเพลงแร็พเกี่ยวกับการทักทายตามแถบบันทึกเสียง 

๒.  ศึกษาการใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้างประโยคต่าง ๆ  
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ อ่านและฝึกพูดโครงสรา้งประโยคต่าง ๆ ที่ก าหนด 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ อ่านและฝึกพูดโครงสรา้งประโยคที่ใช้ verb to be จากบทสนทนาที่ก าหนด 

๓.  ศึกษาประโยคค าถามและค าตอบในการถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เติมประโยคให้สมบูรณ์ตามที่ก าหนด 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฝึกเขียนประโยคเกี่ยวกับบุคคลอื่นตามภาพที่ก าหนด 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฝึกพูดถามและตอบเกี่ยวกับบุคคลอื่นตามภาพที่ก าหนด 

๔.  ศึกษาค าศัพท์และประโยคเกีย่วกับการใช้ค าน าหน้าช่ือ 
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ฟังและพูดค าน าหน้าช่ือต่าง ๆ ตามที่ก าหนด   
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ จับคู่ช่ือของบุคคลกับรูปภาพท่ีก าหนด และฝึกพูดถามและตอบตามที่ก าหนด  
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ปฏิบัติกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้ตามที่ก าหนด     
ปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจาก Activity Book  ๑ Lesson ๑ 

๒. วิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ 
๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

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

กลุ่ม  
๔)  การวัดและประเมินผลด้านคณุธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม 
๕)  การวัดและประเมินผลด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบ   
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   ความสามารถ ๖ ด้าน ได้แก่ การอธิบาย ช้ีแจง การแปลความและตีความ การประยุกต์ ดัดแปลง  และน าไปใช้  การ

มีมุมมองที่หลากหลาย การให้ความส าคญั และใส่ใจในความรูส้ึกของผู้อื่น และการรู้จักตนเอง 
๓.๒   ทักษะกระบวนการทางภาษา 
๓.๓   สมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลย ี
๓.๔   คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ ซื่อสตัย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน

การท างาน รักความเป็นไทย มีจติสาธารณะ 
 
ขั้นที ่๓ แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑         Welcome to Bristol!                                                                 เวลา ๓ ชั่วโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๑ Welcome to Bristol! ๓ 



๗๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ Welcome to Bristol!  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ Welcome to Bristol! เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
๑. สาระส าคัญ 

Welcome to Bristol! 
 
๒. ตัวชี้วัดชั้นปี 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าช้ีแจงง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน (ต ๑.๑ ม. ๑/๑) 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน (ต ๑.๑ ม. ๑/๒) 
3. เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน                

(ต ๑.๑ ม. ๑/๓) 
4. ระบุหัวข้อ (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่อง

สั้น (ต ๑.๑ ม. ๑/๔) 
5. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณต์่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (ต ๑.๒ ม. ๑/๑) 
6. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าช้ีแจงตามสถานการณ์ (ต ๑.๒ ม. ๑/๒) 
7. พูดและเขยีนบรรยายเกีย่วกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว (ต ๑.๓ ม. ๑/๑) 
8. ใช้ภาษา น้ าเสียง และกริิยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา           

(ต ๒.๑ ม. ๑/๑) 
9. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ (ต ๒.๑ ม. ๑/๓) 
10. บอกความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และ

การล าดับค าตามโครงสรา้งประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต ๒.๒ ม. ๑/๑) 
11. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมลู/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขยีน (ต ๓.๑ ม. ๑/๑) 
12. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา (ต ๔.๑ ม. ๑/๑) 
13. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมลูต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ (ต ๔.๒ ม. ๑/๑) 
 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑. ระบุและใช้ค าศัพท์และส านวนในการพูดคุยเกี่ยวกับการทักทาย การแนะน าตนเอง และการกล่าวต้อนรับผู้อื่นได้ 
(K) 

๒. ระบุและใช้ verb to be รูปเอกพจน์ในโครงสร้างประโยคต่าง ๆ ได้ (K) 
๓. ระบุและใช้ประโยคค าถามและค าตอบในการถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ (K) 
๔. ระบุและใช้ค าศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้าช่ือได้ (K) 
๕. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ (P) 
๖. มีความตั้งใจ ใส่ใจ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย (A)  

  



๗๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ระบุและใช้ค าศัพท์
และส านวนในการ
พูดคุยเกี่ยวกับการ
ทักทาย การแนะน า
ตนเอง และการ
กล่าวต้อนรับผู้อื่น 

สามารถใช้ค า
ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
พูดคุยเกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
แนะน าตนเอง 
และการกล่าว
ต้อนรับผู้อื่น ได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

สามารถใช้ค า
ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
พูดคุยเกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
แนะน าตนเอง 
และการกล่าว
ต้อนรับผู้อื่น ได้
ถูกต้อง       
๗๐% - ๗๙%  

สามารถใช้ค า
ค าศัพท์และ
ส านวนในการ
พูดคุยเกี่ยวกับ
การทักทาย การ
แนะน าตนเอง 
และการกล่าว
ต้อนรับผู้อื่น ได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

สามารถใช้ค า
ค าศัพท์และส านวน
ในการพูดคุย
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
แนะน าตนเอง และ
การกล่าวต้อนรับ
ผู้อื่น ได้ถูกต้อง 
๕๐% - ๕๙% 

สามารถใช้ค า
ค าศัพท์และส านวน
ในการพูดคุย
เกี่ยวกับการ
ทักทาย การ
แนะน าตนเอง และ
การกล่าวต้อนรับ
ผู้อื่น ได้ถูกต้อง
น้อยกว่า ๕๐%  

ระบุและใช้ verb to 
be รูปเอกพจน์ใน
โครงสร้างประโยค
ต่าง ๆ 

ระบุและใช้ verb 
to be รูป
เอกพจน์ใน
โครงสร้างประโยค
ต่าง ๆถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

ระบุและใช้ verb 
to be รูป
เอกพจน์ใน
โครงสร้างประโยค
ต่าง ๆถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙% 

ระบุและใช้ verb 
to be รูป
เอกพจน์ใน
โครงสร้าง
ประโยคต่าง ๆ
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

ระบุและใช้ verb 
to be รูปเอกพจน์
ในโครงสร้าง
ประโยคต่าง ๆได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ระบุและใช้ verb 
to be รูปเอกพจน์
ในโครงสร้าง
ประโยคต่าง ๆได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ระบุและใช้ประโยค
ค าถามและค าตอบ
ในการถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได ้

ระบุและใช้
ประโยคค าถาม
และค าตอบในการ
ถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้
ถูกต้อง ๘๐%   
ขึ้นไป 

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

ระบุและใช้
ประโยคค าถาม
และค าตอบใน
การถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้
ถูกต้อง       
๖๐% - ๖๙% 

ระบุและใช้ประโยค
ค าถามและค าตอบ
ในการถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ระบุและใช้ประโยค
ค าถามและค าตอบ
ในการถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ระบุและใช้ค าศัพท์
และประโยค
เกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้าช่ือได ้

ระบุและใช้
ค าศัพท์และ
ประโยคเกี่ยวกับ
การใช้ค าน าหน้า
ช่ือได้ถูกต้อง 
๘๐% ขึ้นไป 

ระบุและใช้
ค าศัพท์และ
ประโยคเกี่ยวกับ
การใช้ค าน าหน้า
ช่ือได้ถูกต้อง 
๗๐% - ๗๙% 

ระบุและใช้
ค าศัพท์และ
ประโยคเกี่ยวกับ
การใช้ค าน าหน้า
ช่ือได้ถูกต้อง 
๖๐% - ๖๙% 

ระบุและใช้ค าศัพท์
และประโยค
เกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้าช่ือได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

ระบุและใช้ค าศัพท์
และประโยค
เกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้าช่ือได้
ถูกต้อง        
๕๐% - ๕๙% 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๕ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
ใช้ภาษาสื่อสารใน
สถานการณ์จ าลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียนได ้

แสดงบทบาท
สมมตุิโดยใช้บท
สนทนาในการ
สื่อสารใน
สถานการณ์
จ าลองที่ก าหนดให้
ได้ถูกต้องทั้งหมด 
สามารถน าเสนอ
ออกมาได้อย่าง
สร้างสรรคด์ีเยีย่ม 

แสดงบทบาท
สมมติโดยใช้บท
สนทนาในการ
สื่อสารใน
สถานการณ์
จ าลองที่ก าหนดให้
มีบางข้อผิด แต่
สามารถแกไ้ขได้
ด้วยตนเอง 
สามารถน าเสนอ
ออกมาได้
สร้างสรรคด์ ี

แสดงบทบาท
สมมติโดยใช้บท
สนทนาในการ
สื่อสารใน
สถานการณ์
จ าลองที่
ก าหนดให ้มีบาง
ข้อผิด เมื่อได้รับ
ค าแนะน าก็
สามารถแก้ไขได้  
สามารน าเสนอ
ออกมาได้
สร้างสรรค์พอใช้ 

แสดงบทบาท
สมมติโดยใช้บท
สนทนาในการ
สื่อสารใน
สถานการณ์จ าลอง
ที่ก าหนดให้ ส่วน
ใหญ่ผิด ต้องได้รับ
ค าแนะน า  
การน าเสนอควรมี
การปรับปรุง 

แสดงบทบาท
สมมติโดยใช้บท
สนทนาในการ
สื่อสารใน
สถานการณ์จ าลอง
ที่ก าหนดให้ ต้อง
ได้รับค าแนะน าทุก
ข้อ 
 

 
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 ้

Language Focus – revision: to be singular: am/is/are 
Subject pronoun: I/he/she/you 
Possessive adjectives: my/his/her/your 
Demonstrative pronoun: This (is) 
to be questions: What’s/Who’s/How old? 
to be present simple 

Communication – revision: Greet someone and say goodbye:  
Good (morning), Hello, Welcome to…,  Goodbye, Bye 
Introduce yourself and other people:  



๘๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

I’m …, This is … 
Ask for and give personal information:  
Who are you?, I’m …, How old are you? 

Vocabulary – new: boy, Come with me, cottage, here, hungry, isn’t  
here, strange, This way, tomorrow, where, woods 
Countries: Australia, Canada, New Zealand, South Africa, The Republic 
of Ireland, The UK, The USA 
English words in your language 

Skills: To understand a narrative story using information from pictures, text 
and a recording 
To consolidate know language 
To learn new words 
To learn a story and act it out 
To read and understand factual information about English-speaking 
countries using texts, a recording and visuals 
To use ‘international’ English words 
To read and apply a ‘Study tip’ for learning new words 
To write word groups in your exercise book or vocabulary notebook 
To make a poster of English words in your language 
To learn new words 
To develop an awareness of the world beyond the students’ 
immediate environment  

 
๖. แนวทางการบูรณาการ 

ภาษาไทย  บอกความหมายของค าศัพท์และประโยคจากเรื่องที่อ่าน 
ศิลปะ  แสดงบทบาทสมมุต ิ
สังคมศึกษาฯ  เรียนรูเ้กี่ยวกับประเทศตา่ง ๆ ท่ีพูดภาษาอังกฤษ 

 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
 

ขั้นที ่๑ น าเข้าสู่บทเรียน (การตั้งค าถาม/สมมติฐาน) 
Getting started 

 ครูถามนักเรียน (เป็นภาษาไทย) เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ (จากหนังสือ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์) ที่นักเรียนรู้จักมา
ก่อนหรือท่ีก าลังสนใจ ให้เวลานักเรียนครึ่งนาทีปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเขียนรายการช่ือเรื่องต่าง ๆ   

 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกช่ือเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนชอบกับเพื่อนในช้ันเรียน  
ขั้นที ่๒ กิจกรรมการเรียนรู้ (การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ) 

๑.  Listen and read 
 ครูบอกนักเรียน (เป็นภาษาไทย) ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ใหม่ ๆ จากนิทานที่อ่านและใช้ค าศัพท์

เหล่านี้เพื่อทบทวนในภายหลัง   
 ให้นักเรียนดูที่ภาพตัวละครทั้ง ๖ ในตอนบนของหน้า ๑๐ และพูดช่ือตัวละครต่าง ๆ ตามครู  
 พยายามกระตุ้นให้นักเรียนทายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว ครูชูหนังสือและช้ีที่ภาพ 

Jack แล้วพูดกับนักเรียนในช้ัน: This is Jack. Who’s his sister? (Kelly), This is Oliver. Who’s his 
mother? (Mrs. Green), This is Dad. Who’s his son? (Jack). 



๘๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 เป็นการช่วยนักเรียนถ้าครูแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอน ๆ ส าหรับการฟังและการอ่านครั้งแรก บอกนักเรียนให้ดู
ภาพที่ ๑ และ ๒ และช้ีไปท่ี Kelly, Jack, Mum และ Dad ครูใช้ภาพเพื่อเสนอค าศัพท์ใหม่ wood ครูเปิดแถบ
บันทึกเสียงสองตอนแรกให้นักเรียนฟังและอ่านตาม และตรวจสอบดูว่านักเรียนเข้าใจวลี This way โดยให้
นักเรียนแปลความหมาย    

 บอกนักเรียนให้ดูภาพที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ ครูเปิดแถบบันทึกเสียงของตอนเหล่านี้และหยุดพัก ตรวจสอบดูว่า
นักเรียนเข้าใจค าศัพท์ใหม่ boy ครูอาจสอนค าศัพท์ girl โดยช้ีที่เด็กผู้หญิงในช้ันเรียน หรือพูดว่า Jack is a 
boy, Oliver is a boy, Kelly is a girl. พยายามกระตุ้นให้นักเรียนเดา (เป็นภาษไทย) เกี่ยวกับ Oliver (What 
is different about him and clothes? Where is he from? Is he good/bad/friendly?) 

 บอกนักเรียนให้ดูภาพที่ ๗ และ ๘ ครูใช้ภาพเพื่อเสนอค าศัพท์ใหม่ cottage เปิดแถบบันทึกเสียงของตอน
เหล่านี้และหยุดพัก แปลความหมายของค าศัพท์ willow เป็นภาษาไทย และให้นักเรียนเดาความหมายของ 
hungry และ See you tomorrow ครูให้นักเรียนดูที่ภาพครอบครัวของ Oliver และถาม (เป็นภาษาไทย) ว่า 
นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพสวมเสื้อผ้าเหล่านี้เมื่อไร (บางทีในตอนต้นศตวรรษท่ี ๑๙ หรือ ๒๐๐ ปีมาแล้ว) 

 บอกนักเรียนให้ดูภาพที่ ๙ และ ๑๐ เปิดแถบบันทึกเสียงของตอนเหล่านี้และหยุดพัก และให้นักเรียนเดา
ความหมายของ Where? isn’t here และ very strange ครูแบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม เปิดแถบบันทึกเสียงอีก
ครั้งเพื่อให้แต่ละกลุ่มพูดในแต่ละบทบาทของตัวละครตาม (Mum, Kelly, Jack หรือ Dad) ปฏิบัติกิจกรรมซ้ า
โดยให้แต่ละกลุ่มเปลี่ยนบทบาทจนกระทั่งแต่ละกลุ่มพูดบทบาทได้ครบทุกตัวละคร 

 ครูเปิดแถบบันทึกเสียงอีก ๒ หรือ ๓ ครั้งเพื่อให้นักเรียนฟังและอ่านเรื่องตามทั้งหมด 
 ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนเดา (เป็นภาษาไทย) ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Oliver ครอบครัวและกระท่อมของ 

Oliver (Where have they gone? Did Jack and Kelly imagine it all? Do their parents believe 
them?) 

New Words 
 ให้นักเรียนพูดค าศัพท์ใหม่ตามครูเพื่อฝึกฝนการออกเสียง 
 ให้นักเรียนฝึกแปลช่ือเรื่อง (The boy in the woods) เป็นภาษาไทย ดูค าศัพท์ใหม่ต่าง ๆ ที่เหลือ ให้นักเรียน

หาแต่ละค าศัพท์และวลีที่อยู่ในเรื่อง พูดหมายเลขของภาพที่สัมพันธ์กัน แล้วแปลความหมายของค าศัพท์หรือวลี
นั้นเป็นภาษาไทย โดยใช้ Application Dictionary หรือสืบค้นจากแหล่งความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต ด้วย 
Application Safari 

๒. Check 
 ครูอ่านออกเสียงข้อตัวอย่างและดูว่านักเรียนเข้าใจในแบบฝึกหัดที่จะท า 
 ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาเป็นคู่ 
 ครูบอกนักเรียนให้กลับไปอ่านเรื่องราวเพื่อท าแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดด้วยตนเองโดยใส่

เครื่องหมายถูกและผิดในแต่ละประโยค  
 ครูตรวจค าตอบโดยให้นักเรียนทีละคนอ่านออกเสียงประโยคและพูดว่าผิดหรือถูก 
 ให้นักเรียนทั้งช้ันแก้ไขประโยคที่ผิดให้ถูกต้อง 

 
 
 

๓. Act 
 มีหลายทางเลือกเพื่อให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติประกอบเรื่อง ซึ่งขึ้นอยู่กับความมั่นใจในการพูด

ภาษาอังกฤษและการแสดงท่าทางประกอบของนักเรียน รวมถึงเวลาที่มีเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทตัว
ละครของตน ถ้านักเรียนบางคนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการจ าบทบาทตัวละคร นักเรียนสามารถเขียนบทพูดของตน
ออกมา (หรือเขียนค าส าคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในบทพูดของตน) 

Answers 
๒ right    ๓ wrong (Oliver is eleven.)     ๔ wrong (Mrs Green is his mother.)     ๕ right 



๘๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ครูแบ่งนักเรียนในช้ันเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ ๖ คน นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทตัวละครคนละ ๑ 
ตัว นักเรียนคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกให้แสดงบทบาทที่น้อยกว่า (Mum, Dad, Mrs Green) ถ้าในบางกลุ่มมี
นักเรียนเพียง ๕ คน ให้นักเรียนคนหนึ่งสามารถแสดงเป็นได้ทั้งพ่อและแม่  

 ครูมอบหมายบทบาทต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคน แล้วเปิดแถบบันทึกเสียง ๓ หรือ ๔ ครั้ง ให้นักเรียนพูด
บทบาทของตนไปพร้อมกับแถบบันทึกเสียง พยายามกระตุ้นให้นักเรียนอ่านข้อความและพยายามจ าบทพูดของ
ตน  

 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ฝึกท่องบทพูดเบาๆ และแสดงท่าทางประกอบบทบาทของตน ครูเดินไป  
รอบ ๆ และคอยดูนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ช่วยเหลือนักเรียนถ้าจ าเป็น  

 ถ้ามีเวลา ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าช้ันเรียน ขอนักเรียนอีก ๕ คนมาเป็นน้องชาย ๒ คน 
น้องสาว ๒ คน และพ่อของ  Oliver และมายืนในฉากส าหรับภาพท่ี ๖, ๗  และ ๘  พยายามกระตุ้นให้นักเรียน
ที่เหลือในช้ันคอยช่วยเหลือเพื่อน  

Further practice 
 ครูให้นักเรียนเลือกตัวละคร ๑ ตัวจากตัวละครหลัก ๓ ตัวในเรื่อง (Jack, Kelly, Oliver) นักเรียนแต่ละคนวาด

ภาพตัวละครของตนลงใน Application Explain Everything แล้วเขียนหรือบันทึกเสียงเป็นประโยคบรรยายตัว
ละครของตน ๓ หรือ ๔ ประโยค ถ้านักเรียนต้องการ นักเรียนสามารถคิดและเขียนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับตัวละคร
ของตนได้ ครูเขียนโครงสร้างประโยคต่อไปนี้บนกระดานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เช่น  

My name’s … 
I’m (twelve). 
(Name) is my (father). He’s (forty). 
(Name) is (my cat/dog). She/He’s (friendly, pretty, clever, three). 

 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล วาดภาพและเขียนประโยคของตน ครูเดินไปรอบ ๆ ห้องและคอยดู
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  ระบุข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นและช่วยนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง 

 ให้นักเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มละ ๓ คน แลกเปลี่ยนกันเสนอผลงานภาพวาดและประโยคที่เขียนข้ึน 
 อาสาสมัครนักเรียน ๓ คนที่เขียนเกี่ยวกับตัวละคร ๓ ตัวที่แตกต่างกัน และให้นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าช้ัน

เรียน 
 ให้นักเรียนแชร์ผลงานของตนให้ครูผ่าน Application Showbie เพื่อครูรวบรวมผลงานและให้คะแนน 
Across the curriculum ๑ 

The English language 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Structures - revision 
to be present simple 
Vocabulary - new 
Countries: Australia, Canada, New Zealand, South Africa, The Republic of Ireland, The UK, The USA 
ค าภาษาอังกฤษที่ใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย 
Skills 
- เพื่ออ่านและเขา้ใจข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษจากข้อความ แถบบันทึกเสียง และสื่อ

ภาพประกอบตา่ง ๆ  
- เพื่อใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที ่‘เป็นสากล’ 
- เพื่ออ่านและใช ้‘Study tip’ ส าหรับเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ 
- เพื่อเขียนกลุ่มของค าศัพท์ในสมุดแบบฝกึหัดหรือสมุดบันทึกค าศัพท์ 
- เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ 
- เพื่อพัฒนาเร่ืองความรู้รอบโลกนอกเหนอืจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของนักเรีย 

LESSON OBJECTIVE 



๘๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 นักเรียนฝึกฝนทักษะเพิม่เตมิด้วย Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ, 
Learn English Grammar และ Conversations in Daily Life ๑ 

 
ขั้นที ่๓ ฝึกฝนผู้เรยีน (การสร้างองค์ความรู)้ 

๑.  Read 
 ครูเปิดแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟังและอ่านข้อความตาม 
 ให้นักเรียน ๑ หรือ ๒ คนออกมาเขียนจ านวนของ ๓๗๕ million บนกระดาน (Answer: ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐) 
New Words 
 ให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ใหม่และพดูค าศัพท์ต่าง ๆ ตามคร ู

 
 
 
 
 
 
 

 
 
๒. Speak 

 ครูเปิดภาพแผนที่โลกแผ่นใหญ่ จากนั้นช้ีที่ประเทศต่าง ๆ ในแผนทีแ่ละให้นักเรียนพูดชื่อประเทศต่าง ๆ ตามครู 
(the UK, the Republic of Ireland, the USA, Canada, South Africa, Australia, New Zealand) ซึ่งช่วย
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมส าหรับท ากิจกรรมจบัคู ่ 

 ครูอ่านตัวอย่างค าตอบพร้อมกับนกัเรียน 
 ให้นักเรียนท าใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ แผนท่ีโลก  
Further practice 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ - ๔ คน โดยเขียนประโยค ๑ - ๒ ประโยค เกี่ยวกับ ๓ ประเทศ ลงใน 

Application Explain Everything, Keynote 
ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู ๑ หรอื ๒ ตัวอย่าง เช่น Washington is the capital of the USA. Serena 
Williams are American tennis players. ครูเดินไปรอบ ๆ และคอยดูนักเรยีนปฏิบัติกจิกรรม ช่วยเหลือ
นักเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

 นักเรียนแตล่ะกลุ่มอ่านออกเสียงประโยคของตนให้กับเพื่อนในช้ันเรียนฟังและดูว่านักเรียนคดิและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแต่ละประเทศได้มากเท่าใด 

 
๓.  Listen 

 ครูเปิดแถบบันทึกเสียงในข้อแรกและอ่านตัวอย่างค าตอบพร้อมกับนกัเรียน 
 ให้นักเรียนดูทีภ่าพอีก ๓ ภาพและดูว่านักเรียนสามารถทายได้หรือไม่ว่าเด็กแตล่ะคนมาจากประเทศใด 
 ครูเปิดแถบบันทึกเสียง ๒ ครั้งให้นักเรียนฟังและดูว่าค าตอบทีต่นทายนั้นถูกต้องหรือไม ่
 ครูตรวจค าตอบของนักเรียนโดยให้นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยค เช่น Carrie is from the USA. 

 
 
 

 
Background information 
 The Republic of Ireland บางครั้งเรียกกันว่า Eire / ˈaɪərlənd /  
 ประกอบด้วยเขตทางใต้ ๒๖ เขตจาก ๓๖ เขตของเกาะ Ireland ทั้งประเทศมปีระชากร 
 ประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ คน และประมาณ ๑ ใน ๓ ของประชากรอาศัยอยู่ในเมืองหลวง  

Dublin ซึ่งมีช่ือเสียงในเรื่องมหาวทิยาลัยและโรงละครของตน (Abbey Theatre)  



๘๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Further practice 
 ครูเปิดแถบบันทึกเสียงอีกครั้งให้นกัเรียนฟังและจดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมตา่ง ๆ เช่น age of the child, which 

city he/she is from  
 ให้นักเรียนแลกเปลีย่นข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็กแตล่ะคนพร้อมกันท้ังช้ัน 

 
๔. Speak 

 ครูอ่านออกเสียงค าช้ีแจงและดูว่านักเรียนเข้าใจในความหมายของค าว่า similar 
 ให้นักเรียนท ากิจกรรมเป็นคู่ ดูภาพและอ่านค าตา่ง ๆ เพื่อดูว่านักเรยีนรู้จักค าศัพท์ต่าง ๆ มากเท่าใด 
 ครูอธิบาย (เป็นภาษาไทย) ว่าค าบางค าอาจออกเสียงเป็นภาษาไทยที่แตกต่างเมื่อเทียบกับค าที่ออกเสยีงโดยคน

อังกฤษ ให้นักเรียนพูดค าศัพท์ต่าง ๆ ตามครเูพื่อฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่าค าใดบ้างในแบบฝึกหัดที่มีอยู่ในภาษาไทยแตม่ีความหมายที่แตกต่างกัน 
 Study Tip 
 ครูอ่าน Study Tip พร้อมกับนักเรียนท้ังช้ัน ให้นักเรียนยกตัวอย่าง “กลุ่มของค าศัพท์” ๒ หรือ ๓ ตัวอย่าง เช่น 

family member, colors 
 อ่านตัวอย่างค าศัพท์ต่าง ๆ ในรายการชื่อประเทศ สัญชาติ และภาษา 
 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบค าตอบกันเป็นคู่ก่อนตรวจค าตอบพร้อมกันท้ังช้ัน 
 ครูเขียนหัวข้อ ๓ หัวข้อลงในตารางบนกระดาษ ตรวจค าตอบของนักเรียนโดยขอให้นักเรยีนแตล่ะคนเติมค าลง

ในตารางบนกระดาน  
 
 
 
 
 
 

Typescript 
Narrator: Number ๑ Adam 
Adam: Hi. My name’s Adam. I’m from Durban. 
 Durban is a big city in South Africa. 
Narrator: Number ๒ Carrie 
Carrie: Hi! I’m Carrie, I’m from Chicago.  
 Chicago is in the USA. I’m ๑๒. 
Narrator: Number ๓ Dean  
Dean: My name s Dean. I’m from Canberra, the 
 Capital of Australia. My father is a  
 teacher. 
Narrator: Number ๔ Vicki 
Vicki: Hello. I’m Vicki. I’m from the Republic  
 of Ireland. I’m in Class ๗. 
 

 

Answers 
๒ Carrie is from the USA. ๓ Dean is from Australia.   ๔. Vicki is from the Republic of Ireland.  

Answers 
Countries  Nationalities  Languages 
The republic of Ireland  Irish  English 
Canada   Canadian  English 
South Africa   South African  English 
Australia   Australian  English 
New Zealand  New Zealand  English  
  

 



๘๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 นักเรียนท ากิจกรรมด้วย Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ, Learn 
English Grammar และ Conversations in Daily Life ๑ 

ขั้นที ่๔ การน าไปใช้ (การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) 
Project 

 ครูบอกนักเรียนล่วงหน้าให้รวบรวมและน าตัวอย่างป้ายสัญลักษณ์ตา่ง  ๆ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอื่น ๆ 
มาประกอบบทเรียน โดยให้ป้ายสญัลักษณ์ต่าง ๆ นั้นแสดงค าภาษาอังกฤษท่ีใช้ทับศัพท์ในภาษาไทย ครูน า
นิตยสารและหนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนดูและตัดค าภาษาอังกฤษต่าง ๆ  

 นักเรียนอ่านตัวอย่างค าภาษาอังกฤษต่าง ๆ ในหนังสือเรียนหน้า ๘๕ ครูถามนักเรียน (เป็นภาษาไทย) ว่า
นักเรียนเคยเห็นค าเหลา่นี้ในประเทศของเราบ้างหรือไม่ ให้นักเรียนพูดค าศัพท์ต่าง ๆ ตามครู (โดยออกเสียงเป็น
ภาษาอังกฤษ) 

 ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับค าภาษาองักฤษอ่ืน ๆ ที่นักเรียนพบ แสดงค าต่าง ๆ ในช้ันเรียนและเขียนลงบนกระดาน 
 นักเรียนท ากิจกรรมเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ดูค าต่าง ๆ ท่ีนักเรียนพบ โดยคัดลอกค าเหล่านั้นออกมาจาก

นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ บอกนักเรียนให้จัดเรียงค าต่าง ๆ ให้เป็นแผ่นโปสเตอร์ที่น่าสนใจ ด้วย Application 
Pages  และน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 

ขั้นที ่๕ สรุปความคิดรวบยอด (การบริการสังคมและจติสาธารณะ) 
 น าความรูสู้่การปฏิบัต ิโดยการเชื่อมโยงความรูไ้ปสู่การท าประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสร้างสื่อด้วย iMovie 

และเผยแพร่ทาง YouTube 
 
๘. กิจกรรมเสนอแนะ 

ให้นักเรียนอาสาสมัครผลัดกันออกมาหน้าช้ันเรียนที่ละ ๑ คนเพื่อแต่งค าบรรยายจากภาพประกอบ 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ แผนที่โลก 
๒. หนังสือเรียน Sky ๑ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ส านักพิมพ์

วัฒนาพานิช 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ Dictionary , Safari , Keynote, Showbie และ Pages 

แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
๑.  จากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับประวัติจ านวนและตัวเลข จ านวนประชากร 
๒.  Application สื่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ Conversations in Daily Life ๑ และ Learn English Grammar 

  



๘๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

๑๐. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี ๑ 

 
 
 
 



๘๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๑๑. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
 
๑. ผลการจดัการเรียนรู_้_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
๔. การปรับแผนการจัดการเรียนรู_้_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
ผู้สอน/แทน________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 



๘๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ความสอดคล้องของมาตรฐานการเรียนรู้กับแอพพลิเคชั่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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. ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจ านวนเต็มบวกจ านวนเต็มลบศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม 

 
Math Integers 

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

 
Math Integers 

มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

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

 
SSAT and ISEE Math Lite 

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

 
SSAT and ISEE Math Lite 

๓. อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกก าลังของจ านวนเต็มเศษส่วนและทศนิยม 

 
SSAT and ISEE Math Lite 

๔. คูณและหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม 

 
SSAT and ISEE Math Lite 

 
 
 



๘๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

ค าตอบที่ได้จากการค านวณ 

 
Math. 

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

 
Math. 

 
สาระที่ ๓ เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
๑. สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

 
Triangle Solver 

๒. สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิตและบอกข้ันตอนการสร้างโดยไม่เน้นการ
พิสูจน์ 

 
Triangle Solver 

๓. สืบเสาะสังเกต และคาดการณ์เก่ียวกับสมบัติทางเรขาคณิต 

 
Sketchpad Explorer 

๔. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่ก าหนดให้ 

 
Sketchpad Explorer 

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

 
Sketchpad Explorer 

๖. วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้าด้านข้างและด้านบนให้ 

 
Sketchpad Explorer 

 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 
Math Ref Free 

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

๑. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 

 
Math Ref Free 

๒. เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 

 
Math Ref Free 

๓. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ 

 
MathGraph 

๔. เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่ก าหนดให้ 

 
MathGraph 

๕. อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่ก าหนดให้ 

 
MathGraph 

 
สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
๑. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่ก าหนดให้เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากัน 

 
Math Fraction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 

 
Pick-a-Path 

 
Quick Math - Arithmetic & Times Tables 

๒. ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

 
Count Money ! 

 
Money Counter Calculator  

๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม 

 
Math Integers 

๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย และการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

 
Free Graphing Calculator 

๕. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่น ๆ 

 
Math. 

๖. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
Math. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

๑. สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 

 
Focus on Plant 

๒. สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 
Focus on Plant 

๓. ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

 
Focus on Plant 

๔. ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์โดยการแพร่และออสโมซิส 

 
Parts of a Plant 

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

 
Focus on Plant 

๖. ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

 
Focus on Plant 

๗. อธิบายความส าคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
Focus on Plant 

๘. ทดลองและอธิบายกลุ่มเซลล์ที่เก่ียวข้องกับการล าเลียงน้ าของพืช 

 
Focus on Plant 

 
Parts of a Plant 

๙. สังเกตและอธิบายโครงสร้างที่เก่ียวกับระบบล าเลียงน้ าและอาหารของพืช 

 
Parts of a Plant 

 
Focus on Plant 

๑๐. ทดลองและอธิบายโครงสร้างของดอกที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช 

 
Focus on Plant 

 
Parts of a Plant 



๙๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

๑๑. อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยใช้
ส่วนต่าง ๆ ของพืชเพ่ือช่วยในการขยายพันธุ์ 

 
Parts of a Plant 

 

A Life Cycle App 

๑๒. ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืช ต่อแสง น้ า และการสัมผัส 

 
Parts of a Plant 

 
Biology - Plant handbook Free 

๑๓. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์เพ่ิมผลผลิตของพืชและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Parts of a Plant 

 

A Life Cycle App 

 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๑  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและจ าแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้เนื้อสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑ์และอธิบายสมบัติของสารในแต่
ละกลุ่ม 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๒. อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๓. ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดเบสของสารละลาย 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๔. ตรวจสอบค่า pH ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

 
 
 
 



๙๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว ๓.๒  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการน าความรู้เกี่ยวกับ
สารละลายไปใช้ประโยชน์ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๒. ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติมวลและพลังงานของสารเมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการ
ละลาย 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๓. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

 
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 
มาตรฐาน ว ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 
๑. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๒. ทดลองและอธิบายระยะทางการกระจัดอัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

 
สาระที่ ๕ พลังงาน 
มาตรฐาน ว ๕.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๒. สังเกต และอธิบายการถ่ายโอนความร้อนและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๓. อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 

๔. อธิบายสมดุลความร้อนและผลของความร้อนต่อกาขยายตัวของสาร และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
Newton's Cradle: Physics++ 



๙๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖.๑  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๑. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 

 
Earthlapse 

๒. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทาง
ลมฟ้าอากาศ 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๓. สังเกตวิเคราะห์และ อภิปรายการเกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีผลต่อมนุษย์ 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๔. สืบค้นวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศ 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๕. สืบค้นวิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๖. สืบค้นวิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๗. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อนรูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
Earthlapse 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

 
 
 



๙๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๘.๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 

รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

๑. ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็นหรือตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีสนใจได้
อย่างครอบคลุ่มและเชื่อถือได้ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๒. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๓. เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุ
และเครื่องมือที่เหมาะสม 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๔. รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๕. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งท่ีสนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน
และความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๖. สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๗. สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือ
อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๘. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการส ารวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือ
โต้แย้งจากเดิม 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

๙. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 
Earth Science Reading Comprehension for First Grade and Second Grade 

 
 



๙๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

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

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Conversations in Daily Life ๑ 

๒. อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life ๑ 

๓. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (nontext information) ที่อ่าน 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life ๑ 

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

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
LearnEnglish Grammar 

 
Conversations in Daily Life ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๒  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองกิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Daily Speaking English 

 
Quick English Speaking 

๒. ใช้ค าขอร้องให้ค าแนะน าและค าชี้แจงตามสถานการณ์ 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Daily Speaking English 

 
Quick English Speaking 

๓. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Daily Speaking English 

 
Quick English Speaking 

๔. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน อย่างเหมาะสม 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Daily Speaking English 

 
Quick English Speaking 

๕. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 

 
Daily Speaking English 

 
Quick English Speaking 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ต ๑.๓  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

๑. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวันประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

 
Learn English with SpeakingPal 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

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

 
Learn English with SpeakingPal 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

๓. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

 
Learn English with SpeakingPal 

 
Conversations in Daily Life ๒ 

 
สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต ๒.๑  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๑.ใช้ภาษาน้ าเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 StudyChat English - Learn Speaking Listening Game 

 Learn English with SpeakingPal 

๒. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา 

 StudyChat English - Learn Speaking Listening Game 

 Learn English with SpeakingPal 

๓. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 StudyChat English - Learn Speaking Listening Game 

 Learn English with SpeakingPal 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๑. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
iTooch ENGLISH Grade ๕ - LITE 

 
SpeakingPal Plus! 

๒. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองวันส าคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าของภาษากับของไทย 

 
iTooch ENGLISH Grade ๕ - LITE 

 
SpeakingPal Plus! 

 
สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต ๓.๑  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพ้ืนฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
๑. ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 
iTooch ENGLISH Grade ๕ - LITE 

 
SpeakingPal Plus! 

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

 
SpeakingPal Plus! 

 
EDO Mobile (EDO-M) 

มาตรฐาน ต ๔.๒  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

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

 
SpeakingPal Plus! 

 
EDO Mobile (EDO-M) 

 
 



๑๐๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายช่ือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน  
 

Content Application สาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

Math Ref Free App เกี่ยวกับการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ การค านวณกราฟเลขยกก าลังและ
ทศนิยมการท าสมการเชิงเส้น 

Free 

๒ 
 

MathGraph App เกี่ยวกับการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ การค านวณกราฟเลขยกก าลังและ
ทศนิยมการท าสมการเชิงเส้น 

Free 

๓ 
 

Sketchpad Explorer App การค านวณหาคา่เรขาคณิตเลขยกก าลังเชิงเส้น Free 

๔ 
 

Money Counter 
Calculator  

App คณิตศาสตรเ์อามาใช้ในหลักสูตรการเรียนของจ านวนนับได้และ
การค านวณ 

Free 

๕ 
 

Free Graphing 
Calculator 

App เกี่ยวกับการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ การค านวณกราฟเลขยกก าลังและ
ทศนิยมการท าสมการเชิงเส้น 

Free 

๖ 
 

Triangle Solver App เกี่ยวกับการหาพื้นที่มุมต่างๆ Free 

๗ 
 

Count Money ! App คณิตศาสตรเ์อามาใช้ในหลักสูตรการเรียนของจ านวนนับได้และ
การค านวณ 

Free 

๘ 
 

SSAT and ISEE Math 
Lite 

App สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ บวก ลบ คูณ หาร หรือ กราฟ 
ต่างๆ ได ้

Free 

๙ 
 

Math. App ที่เก็บรวบรวม VDO การสอนเกี่ยวกับคณติศาสตรเ์อาไว้ โดยครู
และนักเรียนสามารถท่ีจะเรยีนรู้เกีย่วกับจ านวนนับ ได้จาก App ตัวนี ้

Free 

๑๐ 
 

Math Integers App ส าหรับสอนเกี่ยวกับจ านวนเต็ม โดยจะมีแบบทดสอบให้ท าด้วย 
และเมื่อท าแล้วสามารถท่ีจะส่งเปน็เมลล์ให้ครตูรวจสอบได ้

๐.๙๙ 

๑๑ 
 

Math Fraction App ที่สอนเกี่ยวกับการคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรยีนสามารถท่ีจะท า
ข้อสอบออกมาแล้วส่งเมลล์ไปยังครูผูส้อนได้ 

๐.๙๙ 

๑๒ 
 

Quick Math - 
Arithmetic & Times 
Tables 

App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ 
คูณ หาร ในรูปแบบเกมส์ Quick Math คิดเร็ว 

๑.๙๙ 

๑๓ 
 

Pick-a-Path App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ 
คูณ หาร เศษส่วน ในรูปแบบเกมส ์

Free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Content Application สาระวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.๑ 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

Wind Tunnel App เรียนรู้เกีย่วกับแรงและการเคลื่อนที่โดยมีภาพประกอบ ๑.๙๙ 

๒ 
 

Earthlapse App เรียนรู้เกีย่วกับบรรยากาศ Free 

๓ 
 

Cute Food – Cooking 
App for Kids 

App การท าอาหารและมผีักผลไมใ้ห้เลือกมากกว่า ๒๐๐ ชนิด ช่วยให้
เรียนรูเ้กี่ยวกับผักผลไมม้ีรูปแบบน่ารักสวยงาม 

๑.๙๙ 

๔ 
 

Biology - Plant 
handbook Free 

App อธิบายโครงสร้างของพืชโดยรวม Free 

๕ 
 

Dinorama App มาในรูปแบบเกมสร้างสวนสตัว์ไดโนเสาร์เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้วิธกีาร
จัดการเรื่องการอ้อมการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตวท์ี่
เด็กได้สร้างขึ้นมาในเกมจะมีรูปแบบการเข้าชมของคนโดยจะมรีูปแบบ
เสมือนจริงมีการเก็บค่าตั๋วเข้าชมการขายอาหารต่างๆและมีการจดัซือ้วัถุ
ดิบต่างๆด้วย 

๓.๙๙ 

๖ 
 

Elements - Periodic 
Table Element Quiz 

App การเรียนรู้เกี่ยวกับสารตา่งๆ Free 

๗ 
 

KidsDental App เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถ
บันทึกการเปลีย่นแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดู
พัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟนัและสามารถหมุน ๓๖๐ องศา ด้วย 
การซูมเต็มรูปแบบของขากรรไกรและฟัน 

Free 

๘ 
 

Heart Decide App การเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานของหัวใจ ๓.๙๙ 

๙ 
 

Shoulder Decide  App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ไหล่ ซึ่งช่วยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทีจ่ะสอนได้อย่างรวดเร็วมปีระสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

Free 

๑๐ 
 

Spine Decide  App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ กระดูกสันหลัง 
ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพท่ีจะสอนได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

Free 

๑๑ 
 

Eye Decide App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ ดวงตา ซึ่งมาในรูปแบบ 
๓D และยังสามารถบันทึกการเปลีย่นแปลงในรูปแบบภาพน่ิงหรือวีดโีอ
ได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ ดวงตา 

Free 

๑๒ 
 

Foot Decide App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ เท้า ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D 
และยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ เท้า 

Free 

๑๓ 
 

Knee Decide App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของกายวิภาคเข่า ซึ่งมาใน
รูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทกึการเปลีย่นแปลงในรูปแบบภาพนิ่ง
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพกายวภิาค
เข่า 

Free 

๑๔ 
 

HudsonAlpha iCell App การเรียนรู้เกี่ยวกับเซล Free 

๑๕ 
 

iCookbook  App วิทยาศาสตร์: สอนท าอาหารจากต าราวิธีการปรุงอาหารทุกอยา่ง 
สามารถสั่งด้วยเสียง โดยไม่ต้องสมัผัสหน้าจอ 

๔.๙๙ 



๑๐๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
๑๖ 

 

Where's My Water? App เป็นเกมส์การเล่นโดยการออกแบบทางเดินของน้ าจากต้นทางให้ไป
ยังปลายทางให้ส าเร็จ ซึ่งตัวเกมสน์ี้สามารถที่จะประยุคไปใช้สอน
เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้ หรืออาจจะประยุคไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์
ก็ได ้

๐.๙๙ 

๑๗ 
 

Mitosis App การเรียนรู้เกี่ยวกับเซลมภีาพประกอบและอธิบาย(เป็น
ภาษาอังกฤษ) 

Free 

๑๘ 
 

Focus on Plant App อธิบายส่วนประกอบต่างๆของพืช ถึงระดับเซล ๔.๙๙ 

๑๙ 
 

Parts of a Plant App อธิบายส่วนต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถได้
เรียนรู้ถึงส่วนต่างๆ ของพืช 

๐.๙๙ 

๒๐ 
 

Newton's Cradle: 
Physics++ 

App การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน Free 

๒๑ 
 

A Life Cycle App App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลีย่นแปลง ๐.๙๙ 

๒๒ 
 

Earth Science Reading 
Comprehension for 
First Grade and 
Second Grade 

App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลีย่นแปลงโลก
และแสดงพ้ืนช้ันโลก 

๒.๙๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Content Application สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

Complete The 
Sentence For Kids 

App ที่มาในรูปแบบเกมส าหรับเดก็ๆที่พวกเขาจะต้องเลือกค าที่ถูกตอ้ง
ให้เสร็จสมบรูณ์ทุกประโยค กว่า ๑,๐๐๐ ประโยค ซึ่งการทดสอบ 
ความรู้ ไวยากรณ์ ของเด็กของ เอกพจน์/พหูพจน ์participles องศา 
ของการเปรียบเทียบ ค าคุณศัพท์ ค ากริยา และอื่น ๆ ที่สมบรูณ์แบบ
ส าหรับ กลุ่มอายุ ๗-๑๓ ปี เกมคือความสนุก ที่จะเล่นกับ จระเข้ น่ารัก
เป็น อักษรกลาง เต้นร า กับค าตอบ ท่ีถูกต้อง ทุก และท าให้ ใบหน้า 
ตลก กับค าตอบ ไม่ถูกต้อง ทุก เพื่อล้าง ระดับเด็กมี ท่ีจะตอบ ได้อยา่ง
น้อย ๗ จาก ๑๐ ค าถาม ได้อย่างถูกต้อง 

Free 

๒ 
 

Conversations in Daily 
Life ๑ 

App ส าหรับฟังเสยีงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบบัการ์ตูนความรู"้พูดอังกฤษได้ง่ายๆ 
ด้วยการ์ตูน เนื้อหาเข้าใจง่าย อ่านสบายตา มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบ
กับค าศัพท์เพ่ิมเตมิ เสริมไวยากรณ์ที่ส าคญั 

Free 

๓ 
 

Conversations in Daily 
Life ๒ 

App ส าหรับฟังเสยีงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบบัการ์ตูนความรู"้พูดอังกฤษได้ง่ายๆ 
ด้วยการ์ตูน เนื้อหาเข้าใจง่าย อ่านสบายตา มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบ
กับค าศัพท์เพ่ิมเตมิ เสริมไวยากรณ์ที่ส าคญั 

Free 

๔ 
 

Dental Decide  App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D 
และยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟัน 

Free 

๕ 
 

Ear Nose Throat 
Decide  

App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ หูคอจมูก ซึ่งมาใน
รูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทกึการเปลีย่นแปลงในรูปแบบภาพนิ่ง
หรือวีดีโอได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ หูคอจมูก 

Free 

๖ 
 

Eye Decide App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ ดวงตา ซึ่งมาในรูปแบบ 
๓D และยังสามารถบันทึกการเปลีย่นแปลงในรูปแบบภาพน่ิงหรือวีดโีอ
ได้ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ ดวงตา 

Free 

๗ 
 

Foot Decide  App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของ เท้า ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D 
และยังสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้
ด้วยเพื่อน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพ เท้า 

Free 

๘ 
 

LearnEnglish Grammar App ส าหรับเติมค าหรือเตมิไวยากรณ์ให้ถูกต้อง Free 

๙ 
 

Learn English with 
SpeakingPal 

App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรูไ้วยากรณแ์ละ
ค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของภาษา 

Free 

๑๐ 
 

iTooch ENGLISH Grade 
๕ - LITE 

App ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษการเติมค า ไวยากรณ์ กรยิา 
ค าศัพท์ และการสะกดค า 

Free 

๑๑ 
 

Daily Speaking English App ส าหรับฟังเสยีงบทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมค าแปล ออกเสียง
โดยเจา้ของภาษา โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจ าวัน ใครๆ ก็
พูดได้ ง่ายนิดเดียว" 

Free 

๑๒ 
 

Quick English Speaking App ส าหรับฟังเสยีงประโยคและบทสนทนาโดยเจ้าของภาษา (Native 
Speaker) ฟังและฝึกออกเสียงตามได้ทันที ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูด

Free 



๑๐๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
อังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจ าวนั" 

๑๓ 
 

StudyChat English - 
Learn Speaking 
Listening Game 

App ฝึกทักษะการฟังการพูดและท าความคุ้นเคยกับสถานการณ์จรงิใน
ชีวิตประจ าวันท่ัวไป 
ส าหรับการเรียนรูไ้วยากรณ์และค าศัพท์โดยมาในรูปแบบการต์ูน 

Free 

๑๔ 
 

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ 

App เสียงแบบฝึกหดัส าหรับฝึกทักษะการฟัง-การพูด ออกเสียงโดย 
Native Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ" 

Free 

๑๕ 
 

SpeakingPal Plus! App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรูไ้วยากรณแ์ละ
ค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของภาษา 

Free 

๑๖ 
 

EDO Mobile (EDO-M) App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรูไ้วยากรณแ์ละ
ค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของภาษา 

Free 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Edutainment Application 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

The Human Body by 
Tinybop 

App เกี่ยวกับการเรยีนรู้กระบวนการต่างของร่างกายมนุษย์ และ
สามารถดูเป็นจดุๆ ท่ีสนใจไดด้้วยมาในรูปแบบเกมส ์

Free 

๒ 
 

Word Search + App การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกเล่น Free 

๓ 
 

Letris ๓ App เกี่ยวกับการหาค าศัพท์เพื่อท่ีท าให้จ านวนตัวอักษรลดลงให้เหลอื
น้อยที่สุดและสามารถเล่น ๒ คนเพื่อแข่งขันกันได้ 

Free 

๔ 
 

Pizza Fractions ๑ App เกี่ยวการหาค าตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศาสตร ์ Free 

๕ 
 

Juggled Free App เกี่ยวกับการแต่ค าภาษาอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอักษรมา ให้
ผู้เล่นเรียงค าภาษาอังกฤษ 

Free 

๖ 
 

Division ! ! App เกี่ยวกับการค านวณเลขการหารหาตัวเลขค าตอบไปเติมซึ่งจะมีการ
เพิ่มระดับความยากข้ึนไปเรื่อยๆ 

Free 

๗ 
 

Brain Tuner X App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งการบวก ลบ คูณ หาร Free 

๘ 
 

Elements Puzzle App เกี่ยวกับการเรยีนรู้ตารางธาตุ Free 

๙ 
 

Baby Plants Flowers-๒ App เกี่ยวกับการเจรญิเติมโตของพืช Free 

๑๐ 
 

HAppy Little Farmer 
Lite 

App เกมส์การปลูกพืช Free 

๑๑ 
 

GarageBand App เกี่ยวกับดนตรมีีหลากหลายรูปแบบ Free 

๑๒ 
 

Group Shot HD Pro - 
Time Shifting Camera 

App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ Free 

๑๓ 
 

Hi Guess the Oracle App เกี่ยวกับการทายค าปริศนามาในรูปแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมา
ในรูปแบบเกมส ์

Free 

๑๔ 
 

Letterverse App เกมการต่อสู่กบัไดโนเสามาในรูปแบบการกาศัพท์ภาษาอังกฤษเผื่อ
แข่งกับเวลาด้วย 

Free 

๑๕ 
 

Flipside camera App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไป
ยังสื่อออนไลนไ์ด้หลากหลายอีกดว้ย 

Free 

๑๖ 
 

PicPlayPost App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไป
ยังสื่อออนไลนไ์ด้หลากหลายอีกดว้ย 

Free 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Tool Application ในการสร้างสื่อส าหรับครู 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

Pages App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft Word ๙.๙๙ 

๒ 
 

Keynote App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

๙.๙๙ 

๓ 
 

Numbers App ส าหรับท าข้อมูลตารางในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel 
สามารถใช้สูตรค านวณตา่งๆ และยังสามารถสรา้งแผนภมูิชนิดต่างๆ ได้
ด้วย 

๙.๙๙ 

๔ 
 

iMovie App ส าหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่าง
ภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคที่สวยงาม 

๔.๙๙ 

๕ 
 

BigMind Pro  App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน ์ ๔.๙๙ 

๖ 
 

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

๗ 
 

Prezi App น าเสนอ Prezi ที่สร้างจาก prezi.com บน iPad และ Apple TV 
เป็นงานน าเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพ้ืนท่ีส าหรับท างานเพียง
แผ่นเดยีว 

Free 

๘ 
 

Toontastic Jr. Pirates 
Puppet Theater 

App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ Free 

๙ 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบัม้รูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ 
slide show 

๔.๙๙ 

๑๐ 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรเีสมือนต่างๆ อย่างง่ายๆ Free 

๑๑ 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google Free 

๑๒ 
 

YouTube App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com Free 

๑๓ 
 

Manga FX Camera free 
for iPad 

App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึก
สร้างประโยคจากภาพ 

Free 

๑๔ 
 

iBooks App หนังสือ สามารถซื้อหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจาก 
iBooks Author ได ้

Free 

๑๕ 
 

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

Free 

๑๖ 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบ
เสียงวิดีโอจากแค็ตตาล็อก Podcasts และพอดคาสตเ์ล่นท่ีนิยมมาก
ที่สุดจัดตามหัวข้อท่ีมสีถานีใหม่ทั้งหมด 

Free 

๑๗ 
 

Dropbox App ส าหรับฝากไฟลห์รือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นักเรียนส่ง
การบ้านที่ท ามาจากไฟลต์่างๆ 

Free 

๑๘ 
 

Story Creator App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทึกเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke 
เหมาะส าหรับใช้กับวิชาภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสรา้งหนังสือด้วย
ตัวเอง 

Free 

๑๙ 
 

Edmodo App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้าง
แบบทดสอบ สั่งงาน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได ้

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


๑๐๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
๒๐ 

 
Teach App วางแผน: วางแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกส าหรับครู และ

นักเรียน สร้างบทเรียนวดิีโอสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใดๆ สามารถออกแบบใน
แต่ละขั้นตอนในบทเรียน, ภาพประกอบ สามารถที่จะอธิบายบทเรียน 

Free 

๒๑ 
 

Longdo Dict HD App ส าหรับแปลภาษาของเว็บ บริการค้นหาค าและร่วมสร้าง
พจนานุกรมไทย longdo dict ส าหรับอุปกรณ์ ipad บริการ longdo 
dict มีการใช้งานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลฟรีหลายแหล่ง และเปิดให้ผูใ้ช้
ร่วมกันสร้างเนื้อหา โดยการส่งค าใหม่ๆ เข้ามาในระบบด้วย 

Free 

๒๒ 
 

Evernote App สร้างและจดัการ note ได้หลายรูปแบบ ท้ังการแทรกรูปภาพ, 
เสียง และการแนบข้อมลู metadata ต่างๆ เช่น Tags, Location เป็น
ต้น โน้ตใน App นี้จะสามารถเปดิดูได้ทุกอุปกรณไ์ม่จ ากดั Platform 

Free 

๒๓ 
 

Google Drive App ใช้งาน Drive เสมือนผ่าน Cloud service ของ Google ที่ท าให้
ไม่ต้องเซฟงานลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี 
Google Docs ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมๆกัน 

Free 

๒๔ 
 

Action Movie FX App ส าหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่าง
ภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คช่ันได้หลากหลาย 

Free 

๒๕ 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมา
นั้นจะเป็นไฟล ์pdf ท าให้นักเรียนสามารถที่จะส่งงานครหูรือส่งข้อมลู
ต่างๆ ให้ต่อกันได้ง่ายโดยไมต่้องพึ่งพาเครื่องสแกน 

๓.๙๙ 

๒๖ 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App การถ่ายโอนไฟล์ที่ช่วยให้การจัดเก็บดูและจัดการไฟล์งานต่างและ
ยังมีความสามารถในการจัดการไฟล์ได้หลาหลาย ท้ังนี้ในการ ถ่ายโอน
ไฟล์ จากเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีการตดิตั้ง App นี ้

๑.๙๙ 

๒๗ 
 

Explain Everything App ส าหรับท าการสอนเรื่องราวต่างๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิด
ต่างๆเช่น ปากกา, เลเซอร,์ รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสามารถ
บันทึกบทเรียนเป็น VDO เอาไว้เพือ่วัตถุประสงคต์่างๆ 

๒.๙๙ 

๒๘ 
 

DocScanner Pro App ส าหรับถ่ายเอกสาร ใบงาน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์
รูปภาพเหมือนกับ scan ด้วย scanner 

๖.๙๙ 

๒๙ 
 

Comic Life App สร้างหนังสือการต์ูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ 
เหมาะส าหรับสร้างงานน าเสนอในวิชาภาษาศาสตร ์

๔.๙๙ 

๓๐ 
 

Puppet Pal App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ ๒.๙๙ 

๓๑ 
 

Wiki Links App ส าหรับการค้นหาข้อมลูต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกับ google Free 

๓๒ 
 

Wolfram Alpha App ค้นหาข้อมูลเชิงสถิต,ิ คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร,์ ดาราศาสตร ์
และอื่นๆ อีกมากมายด้วยการใส่ค าหลักท่ีต้องการค้นหาหรือจะใส่ 
สมการทางคณิตศาสตร์ก็ได ้

๒.๙๙ 

๓๓ 
 

eClicker Presenter App ส าหรับควบคมุเครื่อง iPad ที่ลง App ตัวนี้เอาไว้ ซึ่งท าให้สามารถ
รู้ได้ว่าเครื่องแตล่ะเครื่องก าลังท าอะไรอยู่ และสามารถออกข้อสอบและ
ให้เครื่องลูกข่ายท าข้อสอบได้ ผู้พรีเซนท์ สามารถสร้างแบบทดสอบ
เลือกตอบ ถูก/ผิด เห็นด้วย/ไมเ่หน็ด้วย แทรกรูปภาพในค าถาม ดผูล
การตอบค าถามของผู้ฟังในหน้าจอ 

๑๔.๙
๙ 

 
 



๑๐๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

Tool Application ส าหรับนักเรียน 
No. Icon App Name Description Price 
๑ 

 

eClicker Audience App เครื่องลูกข่ายส าหรับเชื่อมตอ่กับ eClicker Presenter ส าหรบั
เครื่องของนักเรียน โดยนักเรยีนสามารถท่ีจะแสดงว่าคิดเห็นและ
สามารถที่จะเขียนคอมเม้นได ้

Free 

๒ 
 

Mathway App เกี่ยวกับการค านวณต่างๆ เชน่ จ านวนบวก ลบ คูณ หาร เศษสว่น
ไปจนถึง สแควรร์ูท สามารถน าไปใช้ได้ทุกช้ันเรียน และสามารถพิมพ์
อธิบายหรือโน็ตต่างๆ เข้าไปด้วย 

Free 

๓ 
 

Edmodo App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้าง
แบบทดสอบ สั่งงาน แจ้งเกรด แชร์ไฟล์กับนักเรียนได ้

Free 

๔ 
 

Pages App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft Word ๙.๙๙ 

๕ 
 

Keynote App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft 
PowerPoint 

๙.๙๙ 

๖ 
 

Numbers App ส าหรับท าข้อมูลตารางในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ Microsoft Excel 
สามารถใช้สูตรค านวณตา่งๆ และยังสามารถสรา้งแผนภมูิชนิดต่างๆได้
ด้วย 

๙.๙๙ 

๗ 
 

iMovie App ส าหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่าง
ภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคที่สวยงาม 

๔.๙๙ 

๘ 
 

BigMind Pro  App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน ์ ๔.๙๙ 

๙ 
 

Longdo Dict HD App ส าหรับแปลภาษาของเว็บ บริการค้นหาค าและร่วมสร้าง
พจนานุกรมไทย longdo dict ส าหรับอุปกรณ์ ipad บริการ longdo 
dict มีการใช้งานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลฟรีหลายแหล่ง และเปิดให้ผูใ้ช้
ร่วมกันสร้างเนื้อหา โดยการส่งค าใหม่ๆ เข้ามาในระบบด้วย 

Free 

๑๐ 
 

Evernote App สร้างและจดัการ note ได้หลายรูปแบบ ท้ังการแทรกรูปภาพ, 
เสียง และการแนบข้อมลู metadata ต่างๆ เช่น Tags, Location เป็น
ต้น โน้ตใน App นี้จะสามารถเปดิดูได้ทุกอุปกรณไ์ม่จ ากดั Platform 

Free 

๑๑ 
 

Google Drive App ใช้งาน Drive เสมือนผ่าน Cloud service ของ Google ที่ท าให้
ไม่ต้องเซฟงานลง flash drive อีกต่อไป ใน Google Drive ยังมี 
Google Docs ซึ่งช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมๆกัน 

Free 

๑๒ 
 

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

๑๓ 
 

Prezi App น าเสนอ Prezi ที่สร้างจาก prezi.com บน iPad และ Apple TV 
เป็นงานน าเสนอที่รวบรวม idea ทั้งหมดไว้ในพ้ืนท่ีส าหรับท างานเพียง
แผ่นเดยีว 

Free 

๑๔ 
 

Toontastic Jr. Pirates 
Puppet Theater 

App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ Free 

๑๕ 
 

iPhoto App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบัม้รูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ 
slideshow 

๔.๙๙ 

๑๖ 
 

Garageband App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรเีสมือนต่างๆ อย่างง่ายๆ Free 

๑๗ 
 

Google Map App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google 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


๑๑๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

No. Icon App Name Description Price 
๑๘ 

 

YouTube App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com Free 

๑๙ 
 

Manga FX Camera free 
for iPad 

App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึก
สร้างประโยคจากภาพ 

Free 

๒๐ 
 

iBooks App แอพช้ันหนังสือ สามารถซื้อหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือ
จาก iBooks Author ได ้

Free 

๒๑ 
 

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

Free 

๒๒ 
 

Podcast App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณช่ืนชอบ
เสียงวิดีโอจากแค็ตตาล็อก Podcasts และพอดคาสตเ์ล่นท่ีนิยมมาก
ที่สุดจัดตามหัวข้อท่ีมสีถานีใหม่ทั้งหมด 

Free 

๒๓ 
 

Dropbox App ส าหรับฝากไฟลห์รือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นักเรียนส่ง
การบ้านที่ท ามาจากไฟลต์่างๆ 

Free 

๒๔ 
 

Story Creator App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทึกเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke 
เหมาะส าหรับใช้กับวิชาภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสรา้งหนังสือด้วย
ตัวเอง 

Free 

๒๕ 
 

Action Movie FX App ส าหรับตดัต่อวิดโีอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่าง
ภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คช่ันได้หลากหลาย 

Free 

๒๖ 
 

USB Flash Drive  
& File Transfer 

App การถ่ายโอนไฟล์ที่ช่วยให้การจัดเก็บดูและจัดการไฟล์งานต่างและ
ยังมีความสามารถในการจัดการไฟล์ได้หลาหลายและทั้งนี้ในการ ถ่าย
โอนไฟล์ จากเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกอุปกรณ์ทั้งสองจะต้องมีการตดิตั้ง App 
นี ้

๑.๙๙ 

๒๗ 
 

WorldScan HD  App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมา
นั้นจะเป็นไฟล ์pdf ท าให้นักเรียนสามารถที่จะส่งงานครหูรือส่งข้อมลู
ต่างๆให้ต่อกันได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสแกน 

๓.๙๙ 

๒๘ 
 

Explain Everything App ส าหรับท าการสอนเรื่องราวต่างๆบน iPad โดยใช้เครื่องมือชนิด
ต่างๆเช่น ปากกา, เลเซอร,์ รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ และยังสามารถ
บันทึกบทเรียนเป็น VDO เอาไว้เพือ่วัตถุประสงคต์่างๆ 

๒.๙๙ 

๒๙ 
 

DocScanner Pro App ส าหรับถ่ายเอกสาร ใบงาน หรือหนังสือเพื่อ scan ให้เป็นไฟล์
รูปภาพเหมือนกับ scan ด้วย scanner 

๖.๙๙ 

๓๐ 
 

Comic Life App สร้างหนังสือการต์ูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ 
เหมาะส าหรับสร้างงานน าเสนอในวิชาภาษาศาสตร ์

๔.๙๙ 

๓๑ 
 

Puppet Pal App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ ๒.๙๙ 

๓๒ 
 

Wiki Links App ส าหรับการค้นหาข้อมลูต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกับ google Free 

๓๓ 
 

Wolfram Alpha App ค้นหาข้อมูลเชิงสถิต,ิ คณิตศาสตร,์ วิทยาศาสตร,์ ดาราศาสตร ์
และอื่นๆอีกมากมายด้วยการใส่ค าหลักท่ีต้องการค้นหาหรือจะใส่ 
สมการทางคณิตศาสตร์ก็ได ้

๒.๙๙ 

 
 
 
 



๑๑๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

รายละเอียด Application ในโครงการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

 
Math Ref Free 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การค านวณกราฟเลขยกก าลังและทศนิยมการท าสมการเชิง
เส้น  

 

  

 

 

 



๑๑๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
MathGraph 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การค านวณกราฟเลขยกก าลังและทศนิยมการท า
สมการเชิงเส้น  

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Sketchpad Explorer 
App การค านวณหาค่าเรขาคณิตเลขยกก าลังเชิงเส้น 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Money Counter Calculator 
App คณิตศาสตร์เอามาใช้ในหลักสูตรการเรียนของจ านวนนับได้และการค านวณ 

 
 

 

 

 



๑๑๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Triangle Solver 
App เกี่ยวกับการหาพ้ืนที่มุมต่างๆ 

 
 

  

  

 
 
 
 
 

 
 



๑๑๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Count Money ! 
App คณิตศาสตร์เอามาใช้ในหลักสูตรการเรียนของจ านวนนับได้และการค านวณ 

 
 

  

 

 
 



๑๑๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
SSAT and ISEE Math Lite 
App สามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ บวก ลบ คูณ หาร หรือ กราฟ ต่างๆ ได้ 

 
 

 
 

  

 

 



๑๑๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math. 
App ที่เก็บรวบรวม VDO การสอนเก่ียวกับคณิตศาสตร์เอาไว้ โดยครูและนักเรียนสามารถท่ีจะ
เรียนรู้เกี่ยวกับจ านวนนับ ได้จาก App ตัวนี้  

 

  

  

 

 
 



๑๑๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math Integers 
App ส าหรับสอนเกี่ยวกับจ านวนเต็ม โดยจะมีแบบทดสอบให้ท าด้วย และเมื่อท าแล้วสามารถที่จะ
ส่งเป็นเมลล์ให้ครูตรวจสอบได้  

 

  

  

 

 



๑๒๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Math Fraction 
App ที่สอนเก่ียวกับการคิดเลขเศษส่วน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะท าข้อสอบออกมาแล้วส่งเมลล์ไปยัง
ครูผู้สอนได้  

 

  

  

 

 



๑๒๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Quick Math - Arithmetic & Times Tables 
App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ คูณ หาร ในรูปแบบเกมส์ 
Quick Math คิดเร็ว  

 

 
 

  

 

 



๑๒๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Pick-a-Path 
App ส าหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว จ านวน บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ใน
รูปแบบเกมส์  

 

  

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Wind Tunnel 
App เรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่โดยมีภาพประกอบ 

 
 

  

  

 



๑๒๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Earthlapse 
App เรียนรู้เกี่ยวกับบรรยากาศ 

 
 

  

  

 

 
 
 
 



๑๒๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Cute Food – Cooking App for Kids 
App การท าอาหารและมีผักผลไม้ให้เลือกมากกว่า ๒๐๐ ชนิด ช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับผักผลไม้มี
รูปแบบน่ารักสวยงาม  

 

 
 

 
 

 

 
 
 



๑๒๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Biology - Plant handbook Free 
App อธิบายโครงสร้างของพืชโดยรวม 

 
 

  

  

 

 
 



๑๒๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Dinorama 
App มาในรูปแบบเกมสร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์เพื่อเพ่ิมการเรียนรู้วิธีการจัดการเรื่องการอ้อมการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์ที่เด็กได้สร้างขึ้นมาในเกมจะมีรูปแบบการเข้าชมของคน
โดยจะมีรูปแบบเสมือนจริงมีการเก็บค่าตั๋วเข้าชมการขายอาหารต่างๆและมีการจัดซื้อวัถุดิบต่างๆ
ด้วย 

 

 

  

  

 

 
 



๑๒๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Elements - Periodic Table Element Quiz 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับสารต่างๆ 

 
 

 

 

  

 

 



๑๒๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Heart Decide 
App วิทยาศาสตร์: การศึกษาผู้ป่วยส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอนามัย 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Shoulder Decide 
App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ไหล่ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
สุขภาพที่จะสอนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Spine Decide 
App วิทยาศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ กระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพที่จะสอนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
HudsonAlpha iCell 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับเซล 

 
 

  

  

 

 
 
 
 



๑๓๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iCookbook 
App วิทยาศาสตร์: สอนท าอาหารจากต าราวิธีการปรุงอาหารทุกอย่าง สามารถสั่งด้วยเสียง โดยไม่
ต้องสัมผัสหน้าจอ  

 

  

  

 

 
 
 
 



๑๓๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

  

 

 



๑๓๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Mitosis 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับเซลมีภาพประกอบและอธิบาย(เป็นภาษาอังกฤษ) 

 
 

  

  

 

 



๑๔๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Focus on Plant 
App อธิบายส่วนประกอบต่างๆของพืช ถึงระดับเซล 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

Parts of a Plant 
App อธิบายส่วนต่างๆ โดยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้ถึงส่วนต่างๆ ของพืช 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Newton's Cradle: Physics++ 
App การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน 

 
 

  

  

 

 
 



๑๔๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
A Life Cycle App 
App เกี่ยวกับวงจรของพืชและสัตว์ และการก าเนิดการเปลี่ยนแปลง 

 
 

  

 

 

 

 
 
 



๑๔๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 
 

  

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 

 

 

  

  

 

 
 



๑๔๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Conversations in Daily Life ๑ 
App ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา พร้อมค าแปลภาษาไทย 
โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฉบับการ์ตูนความรู้"พูดอังกฤษได้
ง่ายๆ ด้วยการ์ตูน เนื้อหาเข้าใจง่าย อ่านสบายตา มีรูปประโยคพร้อมใช้ พบกับค าศัพท์เพิ่มเติม 
เสริมไวยากรณ์ที่ส าคัญ 

 

 

  

 

 

 

 
 
 



๑๔๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

  

  

 

 
 
 
 
 



๑๔๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Dental Decide 
App ทางการแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของฟัน ซึ่งมาในรูปแบบ ๓D และยังสามารถบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบภาพนิ่งหรือวีดีโอได้ด้วยเพ่ือน ามาดูพัฒนาการของการรักษาสุขภาพฟัน  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
LearnEnglish Grammar 
App ส าหรับเติมค าหรือเติมไวยากรณ์ให้ถูกต้อง 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Learn English with SpeakingPal 
App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของ
ภาษา  

 

  

  

 

 



๑๕๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

iTooch ENGLISH Grade ๕ - LITE 
App ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษการเติมค า ไวยากรณ์ กริยา ค าศัพท์ และการสะกดค า 

 
 

  

  

 

 
 
 



๑๕๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Daily Speaking English 
App ฝึกภาษาอังกฤษ ส าหรับฟังเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมค าแปล ออกเสียงโดยเจ้าของ
ภาษา โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษประจ าวัน ใครๆ ก็พูดได้ ง่ายนิดเดียว"  
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๑๕๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Quick English Speaking 
App ส าหรับฟังเสียงประโยคและบทสนทนาโดยเจ้าของภาษา (Native Speaker) ฟังและฝึกออก
เสียงตามได้ทันที ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษเป็นเร็ว ชุดในชีวิตประจ าวัน"  

 

  

  

 

 
 



๑๕๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
StudyChat English - Learn Speaking Listening Game 
App ฝึกทักษะการฟังการพูดและท าความคุ้นเคยกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันทั่วไป 
ส าหรับการเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์โดยมาในรูปแบบการ์ตูน  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ 
App เสียงแบบฝึกหัดส าหรับฝึกทักษะการฟัง-การพูด ออกเสียงโดย Native Speaker โดยใช้
ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ"  

 

  

  

 

 



๑๕๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
SpeakingPal Plus! 
App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของ
ภาษา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๕๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
EDO Mobile (EDO-M) 
App ฝึกพูดภาษาอังกฤษและการออกเสียงและการเรียนรู้ไวยากรณ์และค าศัพท์ให้เหมือนเจ้าของ
ภาษา  

 

  

  

 

 
 



๑๕๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
The Human Body by Tinybop 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการต่างของร่างกายมนุษย์ และสามารถดูเป็นจุดๆ ที่สนใจได้ด้วย
มาในรูปแบบเกมส์  

 

  

 

 

 

 
 



๑๖๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Word Search + 
App การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลายหมวดหมู่ให้เลือกเล่น 

 
 

  

  

 

 
 



๑๖๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Letris ๓ 
App เกี่ยวกับการหาค าศัพท์เพ่ือที่ท าให้จ านวนตัวอักษรลดลงให้เหลือน้อยที่สุดและสามารถเล่น ๒ 
คนเพ่ือแข่งขันกันได้  

 

  

  

 

 
 



๑๖๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Pizza Fractions ๑ 
App เกี่ยวการหาค าตอบในรูปแบบเศษส่วนคณิตศาสตร์ 

 
 

  

  

 

 
 



๑๖๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Juggled Free 
App เกี่ยวกับการแต่ค าภาษาอังกฤษ โดยตัว App จะให้ตัวอักษรมา ให้ผู้เล่นเรียงค าภาษาอังกฤษ 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Division ! ! 
App เกี่ยวกับการค านวณเลขการหารหาตัวเลขค าตอบไปเติมซึ่งจะมีการเพ่ิมระดับความยากข้ึนไป
เรื่อยๆ  

 

  

 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Brain Tuner X 
App ฝึกทักษะคิดเลขเร็ว มีทั้งการบวก ลบ คูณ หาร 

 
 

  

  

 

 



๑๖๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Elements Puzzle 
App เกี่ยวกับการเรียนรู้ตารางธาตุ 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Baby Plants Flowers-๒ 
App เกี่ยวกับการเจริญเติมโตของพืช 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
HAppy Little Farmer Lite 
App เกมส์การปลูกพืช 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

Garageband 
App แต่งเพลงด้วยเครื่องดนตรีเสมือนต่างๆ อย่างง่ายๆ 

 
 

  

  

 

 



๑๗๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Group Shot HD Pro - Time Shifting Camera 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบ 

 
 

  

 

 

 

 
 



๑๗๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Hi Guess the Oracle 
App เกี่ยวกับการทายค าปริศนามาในรูปแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาในรูปแบบเกมส์ 

 
 

  

  

 

 
 



๑๗๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Letterverse 
App เกมการต่อสู่กับไดโนเสามาในรูปแบบการกาศัพท์ภาษาอังกฤษเผื่อแข่งกับเวลาด้วย 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Flipside camera 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อออนไลน์ได้
หลากหลายอีกด้วย  

 

  

  

 

 
 
 
 



๑๗๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
PicPlayPost 
App เกี่ยวกับการแต่งภาพได้หลากหลายรูปแบบและยังสามารถแชร์ไปยังสื่อออนไลน์ได้
หลากหลายอีกด้วย  

 

  

  

 

 
 



๑๗๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

Pages 
App ส าหรับการท าเอกสารในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft Word 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

Keynote 
App ส าหรับสร้างไฟล์น าเสนอ ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Microsoft PowerPoint 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

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

 

 

 

 
 

 

 
 



๑๗๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

iMovie 
App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่างภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคท่ี
สวยงาม  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
BigMind Pro 
App ส าหรับสร้างผังมโนทัศน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๘๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

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

 
 

  

 

 

 

 
 



๑๘๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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


๑๘๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

iPhoto 
App ตกแต่งรูปภาพ จัดการอัลบั้มรูปภาพ สร้างวิดีโอน าเสนอในรูปแบบ slide show 

 
 

  

 

 

 

 



๑๘๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Google Map 
App แสดงข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จาก Google 

 
 

  

  

 

 
 



๑๘๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
YouTube 
App เปิดวิดีโอจาก YouTube.com 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Manga FX Camera free for iPad 
App สร้างภาพในรูปแบบการ์ตูนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะส าหรับการฝึกสร้างประโยคจากภาพ 

 
 

  

  

 
 
 
 



๑๘๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
iBooks 
App หนังสือ สามารถซ้ือหนังสือจาก store ได้ ใช้เปิดหนังสือจาก iBooks Author ได้ 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 
 

  

  

 

 
 



๑๘๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Podcast 
App เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะค้นหาสมัครและเล่นพอดคาสต์ที่คุณชื่นชอบเสียงวิดีโอจากแค็ตตาล็อก 
Podcasts และพอดคาสต์เล่นที่นิยมมากท่ีสุดจัดตามหัวข้อที่มีสถานีใหม่ทั้งหมด  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๘๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Dropbox 
App ส าหรับฝากไฟล์หรือเอกสารต่างๆ เหมาะส าหรับให้นักเรียนส่งการบ้านที่ท ามาจากไฟล์ต่างๆ 

 
 

 

 

 
 

 



๑๙๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Story Creator 
App สร้างหนังสือภาพพร้อมบันทึกเสียงอ่านในรูปแบบ Karaoke เหมาะส าหรับใช้กับวิชา
ภาษาศาสตร์ โดยให้นักเรียนสร้างหนังสือด้วยตัวเอง  

 

 

 

  

 

 



๑๙๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Edmodo 
App รูปแบบการใช้งานคล้ายเฟสบุค ครูสามารถโพสข้อความ สร้างแบบทดสอบ สั่งงาน แจ้งเกรด 
แชร์ไฟล์กับนักเรียนได้  

 

  

  

 

 
 



๑๙๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Teach 
App วางแผน: วางแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกส าหรับครู และนักเรียน สร้าง
บทเรียนวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใดๆ สามารถออกแบบในแต่ละข้ันตอนในบทเรียน, 
ภาพประกอบ สามารถท่ีจะอธิบายบทเรียน 

 

 

  

  

 

 



๑๙๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

 
 

 
 

 

 



๑๙๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Action Movie FX 
App ส าหรับตัดต่อวิดีโอ ซึ่งสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น, ตัวอย่างภาพยนตร์ โดยมีเอฟเฟคแอ็คชั่น
ได้หลากหลาย  

 

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 



๑๙๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
WorldScan HD 
App เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารโดยใช้วิธีการถ่ายรูปซึ่งไฟล์ที่ได้ออกมานั้นจะเป็นไฟล์ pdf ท าให้
นักเรียนสามารถที่จะส่งงานครูหรือส่งข้อมูลต่างๆ ให้ต่อกันได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องสแกน  

 

  

  

 

 



๑๙๘ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

  

 

 

 

 



๑๙๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

  

  

 

 



๒๐๐ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

  

 

 

 

 



๒๐๑ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Comic Life 
App สร้างหนังสือการ์ตูนด้วยรูปภาพ พร้อมใส่เอฟเฟคต่างๆอย่างง่ายๆ เหมาะส าหรับสร้างงาน
น าเสนอในวิชาภาษาศาสตร์  

 

  

  

 
 
 
 



๒๐๒ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Puppet Pal 
App สร้างภาพยนตร์ stop motion animation อย่างง่ายๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Wiki Links 
App ส าหรับการค้นหาข้อมูลต่างๆ ท างานลักษณะคล้ายกับ google 

 
 

 

 

  

 

 



๒๐๔ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 

 

 

  

 

 



๒๐๕ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 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 

 

 

  

 

 

 

 



๒๐๖ 

 

เอกสารต้นแบบหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Toontastic Jr. Pirates Puppet Theater 
App สร้างภาพยนตร์ animation อย่างง่ายๆ 

 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
Teach 
App วางแผน: วางแผนบทเรียนใหม่ มีเครื่องมือบันทึกส าหรับครู และนักเรียน สร้าง
บทเรียนวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใดๆ สามารถออกแบบในแต่ละข้ันตอนในบทเรียน, 
ภาพประกอบ สามารถท่ีจะอธิบายบทเรียน 

 

 

  

  

 

 
 
 
 



๒๐๘ 

 

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 

 

 

  

 

 

 

 



๒๐๙ 

 

หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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