
         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ค32111   รายวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน3)   จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน  หนังสือเรียน 

1. ล ำดับและอนุกรม 1.1 ควำมหมำยของล ำดับ 

- ควำมหมำยของล ำดับ 

- กำรหำพจน์ทั่วไปของล ำดับจ ำกัด 

- ล ำดับเลขคณิต 

- ล ำดับเรขำคณิต 

1.2 อนุกรม 

- อนุกรมเลขคณิต 

- อนุกรมเรขำคณิต 

 

ค 4.1 ม.4-6/4 

ค 4.1 ม.4-6/5 

ค 4.2 ม.4-6/6 

 

- เข้ำใจควำมหมำยของล ำดับได้ 
- สำมำรถหำพจน์ทั่วไปของล ำดับได้ 

- สำมำรถหำค่ำต่ำงๆเก่ียวกับล ำดับเลขคณิตได้ 

- สำมำรถหำค่ำต่ำงๆเก่ียวกับล ำดับเรขำคณิตได้ 

- เข้ำใจควำมหมำยของอนุกรม 

- เข้ำใจควำมหมำยของอนุกรมเลขคณิต 

- สำมำรถหำค่ำต่ำงๆเก่ียวกับอนุกรมเลขคณิต 

- เข้ำใจควำมหมำยของอนุกรมเรขำคณิต 

- สำมำรถหำค่ำต่ำงๆเก่ียวกับอนุกรมเรขำคณิต 

 32 คำบ 

 

หน้ำ134-179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา  ค32201  รายวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตพื้นฐาน3)  จ านวน 1 หน่วยกิต  

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

3. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ - ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถเขียนจุดปลำยส่วนโค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยได้ 2 คำบ หน้ำ 1 – 6 

 - ค่ำของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถหำค่ำฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ จำกจุดปลำยส่วน

โค้งของวงกลมหนึ่งหน่วยได้ 

 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถหำค่ำของฟังก์ชันตรีโกณมิติอ่ืนๆ ได้ 2 คำบ หน้ำ 7 – 13 

 - กำรใช้ตำรำงค่ำฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ 

-สำมำรถเปลี่ยนค่ำมุมจำกระบบดีกรีเป็นระบบเรเดียน 

และสำมำรถเปลี่ยนจำกระบบเรเดียนเป็นระบบดีกรีได้ 

-หำค่ำของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมทั้งในระบบเรเดียน 

และระบบดีกรีได้ 

 - กำรใช้ตำรำงค่ำฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถอ่ำนค่ำจำกตำรำงค่ำฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ 

-สำมำรถหำค่ำฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม โดยใช้รูป

สำมเหลี่ยมมุมฉำกได้ 

2 คำบ หน้ำ 14 – 20 

 - กรำฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ -สำมำรถระบุและวำดกรำฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติของ

ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ได้ 

-สำมำรถหำคำบ แอมพลิจูด  จำกกรำฟของฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ และจำกสมกำรรูปทั่วไปได้ 

-สำมำรถระบุและวำดกรำฟของฟังก์ชันโคเซแคนต์ 



ฟังก์ชันเซแคนต์ แทนเจนต์และโคแทนเจนต์ได้ 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 
 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก

และผลต่ำงของจ ำนวนจริงและ

มุม 1 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถหำค่ำของฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้ผลบวก 

และผลต่ำงของจ ำนวนจริงหรือมุมได้ 

-สำมำรถหำค่ำของฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้สูตรสองเท่ำ

ของจ ำนวนจริงหรือมุมได้ 

2 คำบ หน้ำ 21 – 35 

 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวก
และผลต่ำงของจ ำนวนจริงและ
มุม 2 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถเปลี่ยนฟังก์ชันผลคูณให้เป็นผลบวก 

และผลต่ำงของจ ำนวนจริงหรือมุมได้ 

-สำมำรถเปลี่ยนฟังก์ชันผลบวกและผลต่ำงให้เป็นผลคูณ
ของจ ำนวนจริงหรือมุมได้ 

  

 - ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมสอง

เท่ำ สำมเท่ำ ครึ่งเท่ำ 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 - สำมำถหำค่ำของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมสองเท่ำ สำม

เท่ำ ครึ่งเท่ำ ได้ 

2 คำบ 
 

หน้ำ 36 – 45 

 - กำรแปลงมุมผลคูณกับผลบวก

ลบ 

- สำมำรถแปลงมุมผลคูณกับผลบวกลบได้ หน้ำ 46 – 54 

 - เอกลักษณ์และสมกำร

ตรีโกณมิติ 1 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 -สำมำรถพิสูจน์เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติได้ 2 คำบ หน้ำ 55 – 61 

 - เอกลักษณ์และสมกำรตรีโกณ 

มิติ 2 

-สำมำรถหำค ำตอบของสมกำรตรีโกณมิติได้ 



 - ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณ 

มิติ 1 

ค 6.1 ม.4-6/1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สำมำรถหำค่ำตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ 2 คำบ หน้ำ 62 – 73 

 - ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณ 

มิติ 2 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 - กฎของไซน์และโคไซน์ 1 ค 6.1 ม.4-6/1-6 -เข้ำใจควำมหมำยและสำมำรถใช้ของกฎของโคไซน์  

ในกำรแก้ปัญหำหรือกำรประยุกต์ได้ 

2 คำบ หน้ำ 74 – 83 

 - กฎของไซน์และโคไซน์ 2 -เข้ำใจควำมหมำยและสำมำรถใช้กฎของไซน์ได้  

ในกำรแก้ปัญหำหรือกำรประยุกต์ได้ 

 - กำรหำระยะทำงและควำมสูง -สำมำรถหำพื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยมใด ๆ  โดยใช้กฎของ

โคไซน์และกฎของไซน์ได้ 

1 คำบ 

 
 

 

 

 

 



 
         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม3  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา  ว 32203   รายวิชาฟิสิกส์ เพิ่มเติม3   จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 
บทท่ี 10 :  ความร้อน 

 

10.4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
  10.4.1 ควำมดันตำมทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
  10.4.2 อุณหภูมิกับพลังงำนจลน์เฉลี่ยของ
โมเลกุล 
  10.4.3 กำรหำอุณหภูมิผสมและควำมดัน
ผสมจำกทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

 -น ำควำมรู้เรื่องแบบจ ำลองของแก๊ส และใช้ควำมรู้ที่เกี่ยว 
ข้องไปอธิบำยควำมดันตำมทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และหำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดัน ปริมำตร จ ำนวนโมเลกุล 
และอัตรำเร็วของโมเลกุลของแก๊สได้ 

2 คำบ  

 10.5 พลังงำนภำยในระบบ 
  10.5.1 กฎข้อที่ 1ของเทอร์โมไดนำมิกส์ 
  10.5.2 งำนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนปริมำตร
ของแก๊ส 

 -อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุณหภูมิกับพลังงำนจลน์
เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส พร้อมทั้งใช้ควำมสัมพันธ์นี้
ค ำนวณหำปริมำณต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

2 คำบ  

   10.5.3 กำรหำงำน (∆w) จำกกรำฟควำม
ดันและปริมำตร 
  10.5.4 กระบวนกำรต่ำง ๆ กฎข้อที่ 1 
ของเทอร์โมโดนำมิกส์ 
  10.5.5 ควำมจุควำมร้อนจ ำเพำะของแก๊ส
เมื่อปริมำตรคงที่ 

 -น ำควำมรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และกฎกำรอนุรักษ์
พลังงำนไปอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนภำยในระบบ
ของแก๊ส 
-น ำควำมรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สไปอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวัน เช่น กำรเปลี่ยน
สถำนะของสำร  กำรขยำยตัวของสำร 

2 คำบ  



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

บทที่ 11 : คลื่นกล 
 

11.1 กำรจ ำแนกคลื่น 
  11.1.1 กำรจ ำแนกคลื่นตำมควำมจ ำเป็น
ของกำรใช้ตัวกลำงในกำรแผ่ 
 

 -อธิบำยควำมหมำยของคลื่นกล กำรเกิดคลื่นกล กำร
เคลื่อนที่แบบฮำร์มอนิกอย่ำงง่ำย ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
คลื่นตำมขวำง และคลื่นตำมยำว  
 

2 คำบ  

   11.1.2 จ ำแนกคลื่นตำมลักษณะของกำร
สั่นของแหล่งก ำเนิด 
11.2 คลื่นกับกำรส่งผ่ำนพลังงำน 
11.3 คลื่นบนเส้นเชือกและคลื่นผิวน้ ำ 

 -อธิบำยควำมหมำยของสันคลื่น, ท้องคลื่น, แอมพลิจูด, 
ควำมยำวคลื่น, อัตรำเร็วคลื่น, ควำมถ่ี, คำบ, เฟส และ
หน้ำคลื่น 

  

 11.6 อัตรำเร็วของคลื่นบนเส้นเชือก 
11.7 กำรบอกต ำแหน่งของกำรเคลื่อนที่
แบบคลื่น 
  11.7.1 เฟสตรงกัน 
  11.7.2 เฟสตรงข้ำม 
11.8 หน้ำคลื่น  
11.9 กำรซ้อนทับของคลื่น 

 -อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วคลื่น ควำมถี่ และ
ควำมยำวคลื่น และน ำควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวไปแก้ปัญหำที่
ก ำหนดให้ได้ 
-อธิบำยกำรซ้อนทับของคลื่น และเขียนภำพคลื่นที่เกิด
จำกกำรซ้อนทับของคลื่นทั้งสอง 

2 คำบ  

 11.10 สมบัติของคลื่น  
11.11 กำรสะท้อนของคลื่น  
  11.11.1 กำรสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก
เมื่อจุดสะท้อนเป็นจุดตรึงแน่น 
  11.11.2 กำรสะท้อนของคลื่นในเชือกเม่ือ
จุดสะท้อนอิสระ 
  11.11.3 กำรสะท้อนของคลื่นผิวน้ ำ 

 -ทดลองกำรสะท้อนของคลื่นน้ ำและสรุปเป็นกฎกำร
สะท้อนของคลื่นได้ 

2 คำบ  



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 11.12 กำรหักเหของคลื่น 
11.13 กำรแทรกสอดของคลื่น 
11.14 คลื่นนิ่ง 
11.5 กำรสั่นพ้องของเส้นลวด  
11.6 กำรเลี้ยวเบนของคลื่น 
 

 -ทดลองกำรหักเหของคลื่นผิวน้ ำ อธิบำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงไซน์ของมุมตกกระทบ กับไซน์ของมุมหักเห และ
น ำควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวไปแก้ปัญหำได้ 
-ทดลองกำรแทรกสอดของคลื่นผิวน้ ำจำกแหล่งก ำเนิด
อำพันธ์ได้ 
-อธิบำยกำรเกิดคลื่นนิ่ง เส้นบัพ ปฏิบัพ 

2 คำบ  

   11.6.1 กำรเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ ำผ่ำน
ช่องเดี่ยว 
  11.6.2 กำรเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ ำผ่ำน

ช่องเปิดคู่ 

 -ทดลองกำรเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ ำได้ 
-อธิบำยหลักของฮอยเกนส์ และใช้หลักของฮอยเกนส์ 
อธิบำยกำรเลี้ยวเบนของคลื่น 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาเคมี3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา  ว32221    รายวิชาเคมี3   จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

3. กรด-เบส 

 

- สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์  -บอกสมบัติของสำรละลำยอิเล็กโทรไลต์  สำรละลำย

นอนอิเล็กโทรไลต์  และระบุประเภทของสำรอิเล็กโทร

ไลต์ได้ 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - ทฤษฎีกรด-เบสของอำร์เรเนียส  -อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อกรดหรือเบสละลำยในน้ ำ  

พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ท ำให้สำรละลำยแสดง

สมบัติเป็นกรดหรือเบสได้ 

 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - ทฤษฎีกรด-เบสของเบิร์นสเตด-ลำวรี และ 

ลิวอิส 

 -อธิบำยควำมหมำย  สมบัติของกรดและเบสตำมทฤษฎี

กรด-เบสอำร์เรเนียส บรินสเตด-ลำวรี  และลิวอิส  และ

ระบุโมเลกุลหรือไอออนที่เป็นคู่กรด-เบส ในปฏิกิริยำตำม

ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลำวรีได้ 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - กำรค ำนวณกำรแตกตัวของสำรละลำย

กรดแก่-เบสแก่ 

 -อธิบำยควำมสำมำรถในกำรแตกตัวของกรดแก่  เบสแก่  

กรดอ่อน  เบสอ่อน  รวมทั้งค ำนวณหำร้อยละของกำร

แตกตัวและค่ำคงที่กำรแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อน 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 - กำรค ำนวณกำรแตกตัวของสำรละลำย

กรดอ่อน-เบสอ่อน 

 -เปรียบเทียบปริมำณกำรแตกตัวของกรดหรือเบส  และ

ค ำนวณหำควำมเข้มข้นของ  H3O+  และ  OH- โดยใช้

ค่ำคงที่กำรแตกตัวของกรดและเบสได้ 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - ค่ำคงที่กำรแตกตัวของน้ ำ  -อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงภำวะสมดุลของน้ ำเมื่อเติมกรด

หรือเบส  พร้อมทั้งค ำนวณหำควำมเข้มข้นของ H3O+  

และ  OH- ในสำรละลำยได้ 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - กำรค ำนวณหำไอออนที่แตกตัวได้ของกรด

และเบส 

 -ค ำนวณหำ  pH  ของสำรละลำยเมื่อทรำบควำมเข้มข้น

ของ H3O+  และ  OH-  และบอกควำมเป็นกรด-เบสของ

สำรละลำยจำกค่ำ pH ได้ 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 กำรค ำนวณค่ำ pH ของสำรละลำยกรดแก่

และเบสแก่ 

 -อธิบำยเหตุผลที่ท ำให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสี  และใช้ช่วง

ของกำรเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บอก pH  หรือควำมเป็น

กรด-เบสของสำรละลำยได้ 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 กำรค ำนวณหำค่ำ pH ของสำรละลำยกรด

อ่อนและเบสอ่อน 

 -อธิบำยควำมส ำคัญของ pH หรือควำมเป็นกรด-เบสของ

สำรละลำยในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ 

1 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - ปฏิกิริยำระหว่ำงกรดและเบส 

- อินดิเคเตอร์ 

 -อธิบำยกำรเกิดเกลือจำกปฏิกิริยำระหว่ำงกรดกับเบส  

และกรดหรือเบสกับสำร บำงชนิด  พร้อมทั้งเขียนสมกำร

แสดงปฏิกิริยำและบอกสมบัติของเกลือที่เกิดขึ้น 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 - กำรไทเทรต  -อธิบำยควำมหมำยของปฏิกิริยำกำรสะเทิน  พร้อมทั้ง

เขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำได้ 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 



หน่วยการเรียนรู้ที่/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

-อธิบำยกำรเกิดปฏิกิริยำไฮโดรลิซิสของเกลือในน้ ำ  พร้อม

ทั้งเขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำได้ 

-อธิบำยวิธีกำรไทเทรต  กำรเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่ 

เหมำะสมในกำรไทเทรตกรด-เบส  ตลอดจนค ำนวณหำ 

   ควำมเข้มข้นของสำรละลำยจำกกำรไทเทรตได้ 

เขียนกรำฟของกำรไทเทรตและหำจุดสมมูลจำกกรำฟ  

พร้อมทั้งบอกค่ำ pH ของสำรละลำย ณ จุดสมมูลได้ 

  

 - บัฟเฟอร ์  - อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมกรดหรือเบสลง

ในระบบบัฟเฟอร์  เขียนสมกำรแสดงปฏิกิริยำกำรควบคุม 

pH ของสำรละลำยบัฟเฟอร์ได้ 

2 คำบ Module วิชำ

เคมี 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาชีววิทยา 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
รหัสวิชา ว 32231   รายวิชาชีววิทยา 3     จ านวน 1 หน่วยกติ 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

กำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต  

 

- กำรเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสำรอำหำร 

และพลังงำน 

- กำรเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

- .ระบุส่วนประกอบและหน้ำที่ของโครงร่ำงในสิ่งมีชีวิตบำงชนิด 

-.อธิบำยโครงสร้ำงและท ำปฏิบัติกำรศึกษำกำรเคลื่อนไหวของ

โพรทิสต์และสัตว์บำงชนิด 

- ระบุส่วนประกอบและหน้ำที่ของโครงร่ำงในสิ่งมีชีวิตบำงชนิด 

อธิบำยโครงสร้ำงและศึกษำกำรเคลื่อนไหวของแมง กระพรุน, ดำว

ทะเล, ไส้เดือนดิน, แมลง,หมึก 

2  คำบ  

 - กำรเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

 

- ระบุส่วนประกอบและหน้ำที่ โครงสร้ำงเคลื่อนไหวของปลำ, นก, 

เสือชีต้ำ 

2  คำบ  

 - กำรเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง(คน) - ระบุส่วนประกอบและหน้ำที่ โครงสร้ำงเคลื่อนไหวของคน 

- ระบุส่วนประกอบและหน้ำที่ โครงสร้ำงเคลื่อนไหวของคน 

2  คำบ  

ระบบประสำทและอวัยวะ รับ

ควำมรู้สึก 

-กำรรับรู้และกำรตอบสนอง 

  - กำรตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 

  - กำรตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 

  - กำรตอบสนองของสัตว์มี กระดูกสันหลัง 

- เปรียบเทียบวิธีกำรรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของโพรโทซัว และ

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบำงชนิด 

- เปรียบเทียบวิธีกำรรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของสัตว์มีกระดูก

สันหลังบำงชนิด 

2  คำบ  

 - เซลล์ประสำท - บอกส่วนประกอบและหน้ำที่ของส่วนประกอบของเซลล์ประสำท

และจ ำแนกชนิดของเซลล์ประสำท 

 

2  คำบ  



หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 - ศูนย์ควบคุมระบบประสำท 

- สมอง 

- ระบุส่วนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญของสมองรวมทั้งหน้ำที่ของส่วนนั้น ๆ 

และจ ำแนกประเภทของเส้นประสำทสมองตำมหน้ำที่และ 

สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมอง 

2  คำบ  

 - ไขสันหลัง - ระบุส่วนประกอบพร้อมทั้งหน้ำที่ของไขสันหลังและอธิบำยทิศ

ทำงกำรเคลื่อนที่ของกระแสประสำทผ่ำนไขสันหลัง และสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับไขสันหลัง 

2  คำบ  

 - กำรท ำงำนของระบบประสำท 

- ระบบประสำทโซมำติก 

- ระบบประสำทอัตโนมัติ 

- อธิบำยและเปรียบเทียบกำรท ำงำนของระบบประสำทโซมำติกและ

ระบบประสำทอัตโนมัติ 

2  คำบ  

 

 

 

อวัยวะรับควำมรู้สึก 

- นัยน์ตำกับกำรมองเห็น 

- หูกับกำรได้ยิน 

- อธิบำยโครงสร้ำง กำรท ำงำนและท ำ ปฏิบัติกำรเก่ียวกับอวัยวะรับ

สัมผัสแต่ละชนิดและตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบประสำทและ

อวัยวะรับสัมผัส ด้ำน หูกับกำรได้ยินประสำทและอวัยวะรับสัมผัส 

ด้ำน นัยน์ตำกับกำรมองเห็น 

2  คำบ  

 - จมูกกับกำรดมกลิ่น 

- ลิ้นกับกำรรับรส 

- ผิวหนังกับควำมรู้สึก 

- อธิบำยโครงสร้ำง กำรท ำงำน และท ำปฏิบัติกำรเกี่ยวกับอวัยวะรับ

สัมผัสแต่ละชนิดและตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบประสำทและ

อวัยวะรับสัมผัส ด้ำนจมูกกับกำรดมกลิ่น, ลิ้นกับกำรรับรส และ

ผิวหนังกับควำมรู้สึก 

2  คำบ  

ระบบต่อมไร้ท่อ - ต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อและอวัยวะที่ส ำคัญ 

- ต่อมใต้สมอง 

- -  ต่อมไพเนียล 

- อธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงต่อมมีท่อ กับต่อมไร้ท่อได้ 

- อธิบำยระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์ แหล่งที่สร้ำง หน้ำที่ของต่อม 

ไร้ท่อ 

2  คำบ  



หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

  - อธิบำยระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์ แหล่งที่สร้ำง หน้ำที่ของต่อม

ไพเนียล 

  

 - ต่อมพำรำไทรอยด์ 

- ต่อมไทรอยด์ 

- ตับอ่อน ต่อมหมวกไต 

- อวัยวะเพศ รก ไทมัส 

- กระเพำะอำหำรและล ำไส้เล็ก 

- อธิบำยระบบต่อมไร้ท่อของมนุษย์ แหล่งที่สร้ำง หน้ำที่ของ ต่อม

พำรำไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์  ตับอ่อน ต่อมหมวกไต  อวัยวะเพศ  

รก  ไทมัส กระเพำะอำหำรและล ำไส้เล็ก 

 

2  คำบ  

พฤติกรรมของสัตว์ 

 

- ฟีโรโมน 

- กลไกกำรเกิดพฤติกรรมสัตว์ 

- อธิบำยควำมหมำยของฟีโรโมนได้ และยกตัวอย่ำงของฟีโรโมน  

- เปรียบเทียบควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำงระหว่ำงฮอร์โมน

กับฟีโรโมน 

- สืบค้นข้อมูล สรุปควำมหมำยของพฤติกรรมของสัตว์และสรุปกลไก

กำรเกิดพฤติกรรมสัตว์ได้ 

2  คำบ  

 พฤติกรรมเป็นมำแต่ก ำเนิด 

    - โอเรียนเตชัน 

    - รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 

   - แฮบบิชูเอชั่น 

   - กำรฝังใจ 

- - กำรลองผิดลองถูก 

- - กำรมีเง่ือนไข กำรใช้เหตุผล 

- สืบค้นข้อมูล สรุปควำมหมำยของพฤติกรรมของสัตว์ อธิบำย และ

บอกควำมหมำย พร้อมยกตัวอย่ำง พฤติกรรมที่มำแต่ก ำเนิด โอเรียน

เตชั่น รีเฟล็กต่อเนื่องได้ 

- แฮบบิชูเอชั่น กำรฝังใจกำรลองผิดลองถูก กำรมีเง่ือนไข และ  

กำรใช้ กำรใช้เหตุผลได้ 

 

2  คำบ  



หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

-  

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกับกำรพัฒนำ

ของระบบประสำท 

   กำรสื่อสำรระหว่ำงสัตว์ 

- กำรสื่อสำรด้วยเสียงกำรสื่อสำรด้วยท่ำทำง 

- กำรสื่อสำรด้วยเคมี 

- กำรสื่อสำรด้วยกำรสัมผัส 

- สืบค้นข้อมูล สรุปควำมหมำยของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรม

กับกำรพัฒนำของระบบประสำทและ อธิบำย และบอกควำมหมำย  

บอกประโยชน์และกำรสื่อสำรของสัตว์ ยกตัวอย่ำงกำรกำร สื่อสำร

ด้วยท่ำทำง ด้วย เคมี และกำรสัมผัส 

2  คำบ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รหัสวิชา ส 30103   รายวิชาสังคมศึกษา 3   จ านวน 1 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

ประวัติศาสตร์ในยุคสมัย

รัตนโกสินทร์ 

1. ประวัติศำสตร์ในยุคสมัยรัตนโกสิทร์ 

ตอนต้น 

- สมัยรัชกำลที่ 1 

- สมัยรัชกำลที่ 2  

- สมัยรัชกำรที่ 3 

ส 4.3 ม.4-6/1 

วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

ประวัติศำสตร์ไทย 

ส 4.- ม.4-6/2 

วิเครำะห์ควำมส ำคัญของสถำบัน

พระมหำกษัตริย์ต่อชำติไทย 

1.บอกปัจจัยที่มีผลต่อกำรสถำปนำอำณำจักร

ไทยในช่วงเวลำต่ำงๆ 

2.สมำรถอธิบำยและน ำเสนอประเด็นส ำคัญ

เกี่ยวกับบทบำทของสถำบันพระมหำกษัตริย์ใน

แต่ละรัชสมัย 

3.วิเครำะห์เหตุกำรณ์ส ำคัญในแต่ละรัชสมัย 

 

3 คำบ เอกสำรประกอบ 

กำรเรียน  

 

ประวัติศาสตร์ในยุคสมัย

รัตนโกสิทร์ 

1.สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศ 

- สมัยรัชกำลที่ 4  

- สมัยรัชกำลที่ 5 

- สมัยรัชกำลที่ 6 

- สมัยรัชกำลที่ 7 

ส 4.3 ม.4-6/1 

วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

ประวัติศำสตร์ไทย 

ส 4.- ม.4-6/2 

วิเครำะห์ควำมส ำคัญของสถำบัน

พระมหำกษัตริย์ต่อชำติไทย 

1.วิเครำะห์ เหตุและปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิรูป

ทำงกำรเมืองกำรปกครองที่เกิดในประเทศไทย 

2.สรุปและวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

เปลี่ยนแปลงกำรเมืองปกครองในประเทศไทย 

3.สมำรถอธิบำยและน ำเสนอประเด็นส ำคัญ

ของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรัชสมัย 

4.วิเครำะห์ผลที่ได้รับจำกอิทธิพลของ

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในสังคมไทย 

 

4 คำบ เอกสำรประกอบ 

กำรเรียน 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

ประวัติศาสตร์ในยุคสมัย

รัตนโกสิทร์ 

 1.สมัยประชำธิปไตย (ปัจจุบัน) ส 4.3 ม.4-6/1 

วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

ประวัติศำสตร์ไทย 

1.วิเครำะห์ เหตุและปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิรูป

ทำงกำรเมืองกำรปกครองที่เกิดในประเทศไทย 

2.สรุปและวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

เปลี่ยนแปลงกำรเมืองปกครองในประเทศไทย

เหตุกำรณ์บ้ำนเมืองในปัจจุบัน 

4.วิเครำะห์ผลที่ได้รับจำกอิทธิพลของ

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในสังคมไทย 

 

3 คำบ เอกสำรประกอบ 

กำรเรียน 

ประวัติศาสตร์ในยุคสมัย

รัตนโกสินทร์ 

แบ่งกลุ่มท ำโครงงำนที่นักเรียนสนใจ

ในช่วงสมัยรัตนโกสิทร์ 

ส 4.3 ม.4-6/1 

วิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของ

ประวัติศำสตร์ไทย 

1.ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติศึกษำประวัติศำสตร์

เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจในช่วงยุคสมัย

รัตนโกสินทร์ สรุปและวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญ

ออกมำน ำเสนอในรูปแบบ Infographic, 

Timeline, โครงงำน, Video, ภำพยนตร์สั้น 

หรือวิธีกำรน ำเสนอที่นักเรียนสนใจ 

 

5 คำบ เอกสำรประกอบ 

กำรสอน 

 

 



 

         โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาภาษาไทย พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

รหัสวิชา ท ๓๒๑๐๑  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน   จ านวน ๑ หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

เรื่อง ค าและส านวน 

 

-ค ำและควำมหมำยของค ำ ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

 

-อธิบำยควำมหมำยของค ำ ทั้งในควำมหมำยเฉพำะและ

ควำมหมำยเทียบเคียงกับค ำอ่ืนได้อย่ำงถูกต้อง 

2 คำบ  

 -กำรใช้ค ำ ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

 

-สำมำรถน ำค ำมำใช้ให้เกิดกำรสื่อสำรที่เข้ำใจตรงกัน

และถูกต้องได้ 

  

 -ส ำนวน 

-กำรใช้ส ำนวน 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ -อธิบำยควำมหมำยของส ำนวน และน ำไปใช้ได้อย่ำง

ถูกต้องตรงตำมควำมหมำย 

2 คำบ  

เรื่อง การร้อยเรียง

ประโยค 

 

-ส่วนประกอบของประโยค 

-ล ำดับค ำในประโยค 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ -สำมำรถแยกแยะส่วนประกอบของประโยคที่ก ำหนดให้

ได้ถูกต้อง 

-อธิบำยควำมแตกต่ำงกำรเรียงล ำดับค ำได้ 

  

 -ควำมยำวของประโยค 

-กำรแสดงเจตนำของผู้ส่งสำรในประโยค 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๒ 

 

 

-สำมำรถแต่งประโยคให้ยำวออกไปและแยกเป็น

ประโยคย่อย ๆ ได้ 

-วิเครำะห์เจตนำของผู้ส่งสำรในประโยคได้ 

2 คำบ  

 -หลักในกำรร้อยเรียงประโยค 

-กำรวิเครำะห์กำรร้อยเรียงประโยค 

ท  ๔.๑  ม. ๔-๖/๒, 

ม. ๔-๖/๗ 

-สำมำรถเชื่อมควำมในประโยคตำมหลักในกำรร้อยเรียง

ประโยคได้ 

  



-วิเครำะห์ประโยคตำมหลักกำรร้อยเรียงประโยคได้

ถูกต้อง 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

เรื่อง บทละครพูดค า

ฉันท์มัทนะพาธา 

-ที่มำของเรื่อง 

 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒ -อธิบำยประวัติและควำมเป็นมำของบทละครพูดค ำฉันท์ 

เรื่อง มัทนะพำธำได้ 

2 คำบ  

 -เรื่องย่อบทละครพูดค ำฉันท์  

มัทนะพำธำ 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔ -สำมำรถเล่ำเรื่องย่อของบทละครพูดค ำฉันท์ เรื่องมัทนะ

พำธำได้ถูกต้องตำมเค้ำโครงเรื่อง 

  

 -ถอดค ำประพันธ์ ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ -สำมำรถถอดค ำประพันธ์และวิเครำะห์เนื้อเรื่องของบท

ละครพูดค ำฉันท์เรื่องมัทนะพำธำได้ 

2 คำบ  

 -บทวิเครำะห์คุณค่ำของบทละครพูดค ำ

ฉันท์ เรื่องมัทนะพำธำ 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓ -วิเครำะห์คุณค่ำในด้ำนต่ำงๆของบทละครพูดค ำฉันท์ 

เรื่อง มัทนะพำธำได้ถูกต้อง 

  

เรื่อง หลักการแต่งค า

ประพันธ์ประเภทร่าย 

-ร่ำยสุภำพ 

 

ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔ -สำมำรถแต่งค ำประพันธ์ประเภทร่ำยสุภำพได้ 2 คำบ  

 -ร่ำยยำว ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๔ -สำมำรถแต่งค ำประพันธ์ประเภทร่ำยยำวได้   

เรื่อง โคลนติดล้อ ตอน 

ความนิยมเป็นเสมียน 

-ที่มำของเรื่อง ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๒ -อธิบำยประวัติและควำมเป็นมำของเรื่องโคลนติดล้อ 

ตอนควำมนิยมเป็นเสมียนได้ 

2 คำบ  



 -เรื่องย่อโคลนติดล้อ ตอนควำมนิยมเป็น

เสมียน 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๔ -สำมำรถเล่ำเรื่องย่อของโคลนติดล้อ ตอนควำมนิยมเป็น

เสมียนได้ถูกต้อง 

  

 -วิเครำะห์เนื้อเรื่องโคลนติดล้อ ตอน 

ควำมนิยมเป็นเสมียน 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑ -สำมำรถวิเครำะห์และถอดควำมเนื้อเรื่องโคลนติดล้อ 

ตอนควำมนิยมเป็นเสมียนได้ 

2 คำบ  

 
บทวิเครำะห์คุณค่ำของเรื่องโคลนติดล้อ 

ตอนควำมนิยมเป็นเสมียน 

ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๓ -วิเครำะห์คุณค่ำในด้ำนต่ำง ๆ ของเรื่องโคลนติดล้อ 

ตอนควำมนิยมเป็นเสมียนได้ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ตารางเวลาการสอนเนื้อหาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

รหัสวิชา อ 32101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    จ านวน 1 หน่วยกจิ 
ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

- Adverbial Clauses 
 
 

-  introduction 
- Adverbial clauses and conjunctions 

ต1.1 ม.5/1,ม.5/2 
ต2.1 ม.5/1 
ต2.2 ม.5/1 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Conjunction and 

clauseในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 

- สำมำรถแยกแยะโครงสร้ำงกำรใช้ 

Conjunction and clause  แต่ละแบบตำม

บทเรียนได้ 

2  คำบ p. 197 

 - Time clause with when, while, as 
- Time clause with after, before, until, 
since 

ต1.1 ม.5/1, ม.5/2 
ต2.1 ม.5/1 
ต2.2 ม.5/1 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Time clauseในทำง
ไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 
- สำมำรถแยกแยะโครงสร้ำงกำรใช้ Time 
clause  แต่ละแบบตำมบทเรียนได้ 

2  คำบ p.198 - 199 

 - Manner clause with as, as if, as 
though 
- Reason clauses with because, as, 
since 

ต1.1 ม.5/1, ม.5/2 
ต2.1 ม.5/1 
ต2.2 ม.5/1 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Manner clause
ในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 
- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Reason clause
ในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 

2  คำบ p.200 - 201 

 

 - Purpose clauses with so that, in 
order that, in order to 
- Result clause with so, so…that, 
such…that 

ต1.1 ม.5/1 

ต2.2 ม.5/1 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Purpose clause
ในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 
- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Result clause
ในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 
 

2  คำบ p.202 - 203 



 
 
 

หน่วยการเรียนที่ / เรื่อง หัวข้อบทเรียน มาตรฐานตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน หนังสือเรียน 

 - Contrast clause with although, 
though, even 
- Reduced adverbial clauses 

ต1.1 ม.5/1 

ต2.2 ม.5/1 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Contrast clause 

ในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 

- สำมำรถอธิบำยกำรใช้ Reduce adverbial 

clauseในทำงไวยำกรณ์ได้เหมำะสมกับบริบท 

2  คำบ p. 204 - 205 

 -Revise and Test ต1.1 ม.5/1 

ต2.2 ม.5/1 

 2  คำบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาดนตรี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
รหัสวิชา ศ31101, ศ32101, ศ33101   รายวิชาศิลปะและดนตรี  ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561 

เดือน สัปดาห ์ เนื้อหา มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 
11 

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

สิงหาคม 
2561 

12 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

 
13 

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

 
14 

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

 
15 

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

 
16 

ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

กันยายน 
2561 

17 
ปฏิบัติ : ปฏิบัติเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : ทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 
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ปฏิบัติ : สอบเก็บคะแนนปฏิบตัิเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : สอบเก็บคะแนนทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 
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ปฏิบัติ : สอบเก็บคะแนนปฏิบตัิเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : สอบเก็บคะแนนทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

 20 
ปฏิบัติ : สอบเก็บคะแนนปฏิบตัิเครื่องดนตรี (30 นำที) 
ทฤษฏีดนตรี : สอบเก็บคะแนนทฤษฏีดนตรี (20 นำที) 

ศ.2.1/ม.4-6/6-8 : ศ.2.2/ม.4-6/1-2 
ศ.2.1/ม.4-6/1-5 

ตุลาคม 
2561 

 
 

สอบปลำยภำคเรียนท่ี 1/2561  



     โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา    

ตารางเวลาการสอนเนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    
รหัสวิชา ง 32101   รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

ปลายภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2561  

สัปดาห์ที่ คาบที่ วัน/เดือน/ปี หน่วย/หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลงาน 

1 1 30 กค – 3 สค หน่วยที่ 3 : นักสร้างสรรค์งานมัลติมิเดีย 

 Light Rays & Typing Text 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๘ 

สำมำรถเลือกใช้เทคนิค Light Rays & 

Typing Text ให้เหมำะสมกับลักษณะ

ของงำนได้ 

ชิ้นงาน 

ใช้เทคนิค Light 

Rays & Typing 

Text ใส่ในชื่อ 

2 2 6 สค - 10 สค  Wave Effect มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๑๒ 

สำมำรถเลือกใช้เทคนิค Wave Effect 

ให้เหมำะสมกับลักษณะของงำนได้ 

ชิ้นงาน 

Wave Effect 

3 3 20 สค – 24 สค  Twitch Effect 
 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๑๒ 

1. สำมำรถเลือกใช้เทคนิค Twitch 

Effect ให้เหมำะสมกับลักษณะของ

งำนได้ 

2. จัดวำงและพิจำรณำเลือกใช้รูปภำพ

ประกอบชิ้นงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ชิ้นงาน 

Twitch Effect 

 

4 4 27 สค - 31 สค  Chroma Keyer 
 Mark Effect 

 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๙-๑๑ 

1. สำมำรถเลือกใช้เทคนิค Chroma 

Keyer, Mark สร้ำงชิ้นงำนได้อย่ำง

เหมำะสม 

2. จัดวำงและพิจำรณำเลือกใช้วิดีโอ

ประกอบชิ้นงำนได้ 

ชิ้นงาน 

Chroma Keyer 

Mark 



 

สัปดาห์ที่ คาบที่ วัน/เดือน/ปี หน่วย/หัวข้อบทเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลงาน 

5 5 3 กย - 7 กย  เทคนิค Slow & Speed Motion 
 เทคนิค Transition Effect 
 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๑๒ 

ใช้เทคนิค Slow & Speed Motion, 

Transition Effect สร้ำงชิ้นงำนได้ 

ชิ้นงาน 

Slow & Speed 

Motion, Transition 

6 6 10 กย - 14 กย  จัดท ำชิ้นงำนประจ ำภำคเรียน 
 

มำตรฐำน ง ๒.๑ 

ม. ๔-๖/๔ 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๕ 

ม. ๔-๖/๙ 

ม. ๔-๖/๑๒ 

1. ใช้มุมกล้องและขนำดภำพต่ำงๆ 

เพ่ือสื่ออำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสมตำม 

2. ปฏิบัติกำรตัดต่อวีดีโอและปรับแต่ง

วีดีโอได้ 

3. ปฏิบัติกำรเพ่ิมเทคนิควีดีโอแบบ

ต่ำง ๆ ได้ 

4. ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน

ถ่ำยท ำได้ 

ชิ้นงาน 

ชิ้นงำนประจ ำภำค

เรียน 7 7 17 กย - 21 กย  จัดท ำชิ้นงำนประจ ำภำคเรียน (ต่อ) 

8 8 24 กย - 28 กค  น ำเสนอชิ้นงำนประจ ำภำคเรียน 
 

มำตรฐำน ง ๓.๑ 

ม. ๔-๖/๑๑ 

1. แยกแยะขนำดภำพในชิ้นงำนได้ 

2. แยกแยะเทคนิคกำรตัดต่อใน

ชิ้นงำนได้ 

3. วิจำรณ์ชิ้นงำนตำมหลักกำรสร้ำง

สื่อมัลติมีเดียได้ 

กำรน ำเสนอชิ้นงำน

ประจ ำภำคเรียน 

 

 



เนือ้หาสาระการเรียนรู้ภาษาจนีระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 

บทที่ 1 ในหนึง่ปีมีสอง

ภาคการเรียน 

第一课  一年有两个

学期 

 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลู

ขา่วสาร ความคดิรวบยอด และ

ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูและเขียนข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง 

กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ 

สิง่แวดล้อมใกล้ตวั 

สาระการเรียนรู้ 

ประโยคและส านวนภาษาทีใ่ช้ใน
การน าเสนอข้อมลู เก่ียวกบัตนเอง 
กิจวตัรประจ าวนั ประสบการณ์ 
เร่ืองใกล้ตวั 

暑假、寒假、开学、敬师

节、献花、跪拜、学期、

一年一度、充满、首先、

接着、感谢、知识、道理 

 

A:  你们学校一年有几个学期？ 

B:  我们学校一年有两个学期。 

A:  你们学校什么时候放暑假？ 

B:  我们学校三月五号放暑假。 

A:  暑假多长时间？ 

B:  暑假两个半月。 

A:  假期你想做什么？ 

B:  假期我想学游泳。 

A:  你什么时候开学？ 

B:  我五月十五号开学。 

敬师节 

六月的一个星期四是泰国一年一度的敬师

节。…………….老师们接过鲜花，握着同学们

的小手，幸福地笑了。 

1. ………..一年有几个学

期？ 
2. ………..多长时间？ 

3. ………..想做什么？ 
4. ………..什么时候开学？ 

 

 

บทที่ 2 เข้าคา่ย 

第二课  露营 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลู

ขา่วสาร ความคดิรวบยอด และ

ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ 

露营、童子军、罗勇、

两人三足、摔倒、绳

子、出发、组、绑、相

邻、继续、同心协力、 

A:  我们要去罗勇露营。 

B:  什么时候去？ 

A:  星期三。 

1. …..什么时候去？ 

2. …..去几天？ 

3. …..几点出发？ 

4. …..怎么去？ 

 



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 

 ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูและเขียนน าเสนอข้อมลู
เก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ ขา่ว 
เหตกุารณ์ หรือประเด็นตา่งๆ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสงัคม 

สาระการเรียนรู้ 

ประโยคหรือส านวนที่ใช้ในการ

น าเสนอข้อมลูตนเอง 

ประสบการณ์ ขา่ว เหตกุารณ์ หรือ

ประเด็นตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของสงัคม 

不但…….而且、培养、

团队、精神 

B:  你们去几天？ 

A:  我们去三天。 

B:  星期三几点出发？ 

A:  早上七点半到学校，八点出发。 

B:  你们怎么去？ 

A:  我们坐旅游车去。 

B:  什么时候回来？ 

A:  星期五下午回来。 

 

两人三足赛跑 

今天是我们童子军在罗勇露营的第二

天。天气晴朗，我们在沙滩上举行“两

人三足赛跑”。………………，而且培养了

同学们的团队精神。 

5.  ……什么时候回来？  

บทที่ 3 ผลการสอบของ

เธอเป็นอยา่งไร 

第三课  你考得怎
么样 

 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลู

ขา่วสาร ความคดิรวบยอด และ

ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูและเขียนน าเสนอข้อมลู

เก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ ขา่ว  

考试、试卷、成绩单、

满分、及格、不及格、

结束、努力、得、满

意、贪玩儿、马马虎

虎、还可以、差、补课 

 

A:  今天的作业是抄写生词，明天考试。 

B:  大龙，生词你会写了吗？ 

A:  我会了。你复习好了吗？ 

B:  有几个字记不住。 

A:  数学考试难不难？ 

B:  难，我有三道题不会做。 

1. ……..会/不会…….. 

2. ……..V.+ 得 + adj./adv. 

3. ……..V + 得 + 怎么样？ 

 

 



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 

 เหตกุารณ์ หรือประเด็นตา่งๆ ท่ีอยู่ 

ในความสนใจของสงัคม 

สาระการเรียนรู้ 

ประโยคหรือส านวนที่ใช้ในการ

น าเสนอข้อมลูตนเอง 

ประสบการณ์ ขา่ว เหตกุารณ์ หรือ

ประเด็นตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของสงัคม 

 A:  你数学考得怎么样？ 

B:  我考得不错，得了九十分。 

成绩单 

期末考试结束了，老师给大家发成绩

单。大龙平时学习很努力，…………..猜优
说：“妈妈假期又要给我补课了！” 

  

第四课  假期生活 

บทที่ 4 

ชีวิตในชว่งปิดภาคเรียน 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลู

ขา่วสาร ความคดิรวบยอด และ

ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูและเขียนน าเสนอข้อมลู
เก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ ขา่ว 
เหตกุารณ์ หรือประเด็นตา่งๆ ท่ีอยู่
ในความสนใจของสงัคม 

สาระการเรียนรู้ประโยคหรือ
ส านวนที่ใช้ในการน าเสนอข้อมลู
ตนเอง ประสบการณ์ ขา่ว 
เหตกุารณ์ หรือ 

度假、滑板、轮滑、名

胜古迹、照顾、三聘

街、打算、游学、联

欢、周末 

 

A:  暑假你有什么打算？ 

B:  我要和爸爸妈妈回英国。 

A:  假期你做什么？ 

B:  我要帮爸爸做生意。 

A:  你假期去哪儿玩儿了？ 

B:  我和的的弟弟去北京游学了。 

A:  你们住在哪里？ 

B:  我们住在华侨学校。 

A:  你们做了什么？ 

B:  我们上汉语课，和中国学生联欢，参

观名胜古迹等。 

1. ….有什么打算？ 

2. ….住在哪里？ 

3. …..做了什么？ 

 



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 

 ประเด็นตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของสงัคม 

  4.   

第五课  复习 

บทที่ 5 บททบทวน 

 

สาระที่ 1:ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการ

สือ่สารทางภาษาในการ

แลกเปลีย่นขอ่มลูขา่วสาร แสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูหรือเขียนความรู้สกึและความ

คิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองราว

ในชีวติประจ าวนัพร้อมให้เหตผุล

ประกอบง่ายๆ 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ประโยคส านวนภาษาทีใ่ช้แสดง

ความรู้สกึ ควาวมคิดเห็น และการ

ให้เหตผุลประกอบ 

 

测验、飞快、座位、开

始、答题、抓耳挠腮、碰

碰、低下、答案、生气、

偷看、作弊、不好意思、

和好 

 

中文测验 

上课了，同学们飞快地走进教室，坐在座

位上，今天有中文测验。 ……………..期末考

试,猜优中文及格了。 

 

  



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 
第六课  买东西 

บทที่ 6  ซือ้ของ 

 

สาระที่ 1:ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการ

สือ่สารทางภาษาในการ

แลกเปลีย่นขอ่มลูขา่วสาร แสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

พดูหรือเขียนแสดงความต้องการ 

ขอความชว่ยเหลอื ตอบรับ และ

ปฏิเสธในชีวติประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ประโยคและส านวนภาษาทีใ่ช้ใน

การแสดงความต้องการ การขอ

และให้ความช่วยเหลอื การตอบรับ

และปฏิเสธในชีวติประจ าวนั 

买/卖、贵/便宜、信用

卡、泰铢、人民币、美

元、货币、日元、士丁、

等于、东西、物美价廉 

 

A：你要买什么？ 

B：我想买一本《泰汉词典》。 

A：这本怎么样？ 

B：这本有点儿大，多少钱？ 

A：七百五十铢。 

B：太贵了，有便宜点儿的吗？ 

A：这本小，二百五十铢。 

B：谢谢，我要这本。 

A: 你们这儿卖地图吗？ 

B: 卖，你想要什么地图？ 

A: 泰国地图。 

B: 大的一百铢，小的五十铢。 

A: 我要小的。 

 

阅读：货币 

世界上每个国家都有自己的货币，例如：

美国的货币叫“美元”；日本的货币叫

“日本”；中国的叫“人民币”；泰国的

叫“泰铢”。 

 

- ….. 要买什么? 

- ….. 想买/要 …… 
- …..有点儿 …. 

 

第七课 便利店 

บทที่ 7 ร้านสะดวกซือ้ 
สาระที่ 1:ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการ

สือ่สารทางภาษาในการ

แลกเปลีย่นขอ่มลูขา่วสาร แสดง 

百货商店、超级市场、货

架、农贸市场、便利店、

收银台、自动、找、营业

、食品、文具、饮料、摆

放、井井有条、肚子、方

便面 

A：这支自动铅笔真好用，在哪儿买的？ 

B：在我家附近的便利店买的。 

A：你帮我买一支可以吗？ 

B：没问题。你要什么颜色的？ 

A：我要紫色的。 

- ..帮我….. 

- 我要….. 

- ….给…. 

 



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 

 ความรู้สกึและความคิดเห็นอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี 

ใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชีแ้จง 

และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชีแ้จง และ

ค าอธิบาย 

 B：我明天带给你。 

B：这是我昨天给你买的自动铅笔。 

A：真好看，多少钱？ 

B：十二铢，找你八铢。 

A：谢谢。 

便利店 

       在曼谷买东西很方便，曼谷市的大

街小巷，住宅区里都有便利店。便利店二

十四小时营业。.............妈妈不在家

，我肚子饿了，就去便利店买包方便面吃

，方便极了。 

 

  

第八课 买衣服 

 
สาระที่ 1:ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการ

สือ่สารทางภาษาในการ

แลกเปลีย่นขอ่มลูขา่วสาร แสดง

ความรู้สกึและความคิดเห็นอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ตัวชีว้ัดชัน้ปี พดูหรือแสดงความ

ต้องการ ขอความช่วยเหลอื ตอบ

รับ และ 

家乐福、手推车、篮子、

大号/小号、买一送一、

特价、号、商品、丰富、

新鲜、顾客、不仅...还

...、退换、买东买西 

 

A：这件衬衫漂亮吗？ 

B：我穿太胖了，有小号的吗？ 

A：有，你试试这件吧。 

B：这件很合身，穿起来也很舒服。 

A：你穿起来挺好看的。 

B：用信用卡可以吗？ 

A：可以。 

 

家乐福 

    曼谷有很多“家乐福”超级市场，超

市里的商品很丰富，吃的穿的用的的样样

都有。.....每个周末，妈妈都去逛“家乐

福”超市，买东买西。妈妈说“ 家乐福”

的汉语意思是“ 祝家家快乐丰富” 。  

- …试试… 

- 不仅….还….. 
 



หัวข้อ/บทท่ี 
课程 

สาระการเรียนรู้ 

课程内容 

ค าศัพท์ 

生词 

บทเรียน/บทสนทนา 
课文/对话 

ไวยากรณ์ 
语法 

การบ้าน 

功课 
 ปฏิเสธในชีวติประจ าวนั 

สาระการเรียนรู้ภาษาจีน 

ประโยคและส านวนภาษาทีใ่ช้ใน

การแสดงความต้องการ การขอ

และให้ความช่วยเหลอื การตอบรับ

และปฏิเสธในชีวติประจ าวนั 

 所以我妈妈最喜欢去家乐福买东西。 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เนือ้หาการเรียนรู้ ภาษาญ่ีปุ่น นักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษา 5  ประจ าปีการศกึษา 2561 

หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

ทบทวนตวัอกัษรและ

วิธีการอ่านตวัอกัษรฮิ

รางานะ 

Introduction ค าศพัท์ฮิรางานะ 

(บตัรค าศพัท์) 

- - เกมส์ค าศพัท์

ตวัอกัษรฮิรางานะ  

ทบทวนตวัอกัษรและ

วิธีการอ่านตวัอกัษรคา

ตาคานะ 

Introduction ค าศพัท์คาตาคานะ

(บตัรค าศพัท์) 

- - เกมส์ค าศพัท์ตวัอกัษร

คาตาคานะ  

ส านวนการแนะน าตวั

และการตอบรับเม่ือ

เจอกนัครัง้แรก 

บทท่ี 1 : 

はじめまして 

 

人、仕事、国、

語、年 

 

QW：何歳、誰、

何 

1.私はマイクミラーです。 

2.サントスさんは学生じゃあり

ません。 

3.ミラーさんは会社員ですか。 

4.サントスさんも会社員です。 

1. N は N です。 

2. N は N じゃありませ

ん。 

3. ประโยคですか。 

4.ค าช่วยも และの  

1.クラスで自己紹介 

2.自分のこと 

 



หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

การระบตุ าแหน่ง

สิ่งของและค าแสดง

ความเป็นเจ้าของ 

บทท่ี 2 : 

ほんの気持ち

です。 

色々な物 

 

QW：何 

1.これは辞書です。 

2.これはコンピューターの本で

す。 

3.それは私の傘です。 

4.この傘は私のです。 

1. これ・それ・あれ 

2. この・その・あの 

3. そうです・そう じ

ゃありません 

4.ประโยค1か、ประโยค

2か。 

5.ค าช่วยの  

1.物の名前を覚える 

2.お土産を渡す会話 

 

การถามเร่ืองสถานท่ี

โดยใช้ภาษาธรรมดา

และภาษาสภุาพ 

บทท่ี 3 : 

これをくださ

い。 

場所、階、お金 

 

QW：どこ、どち

ら 

1.ここは食堂です。 

2.電話はあそこです。 

1. ここ・そこ・あそこ 

2. こちら・そちら・あ

ちら 

3. どこ・どちら 

4.สรุปกลุ่มค าศพัท์こそ

あど 

1.場所を聞きます。 

 



หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

การบอกเวลาและ

ช่วงเวลา 

บทท่ี 4 : 

そちらは何時

から何時まで

ですか。 

動詞、時間、場

所 

 

QW：何時 

1.今四時五分です。 

2.私は九字から五時まで働きま

す。 

3.私は朝六時に起きます。 

4.私は昨日勉強しました。 

1. 今、…時…分です。 

2. 「ます」形 

3. ます・ません・まし

た・ませんでした 

4. เวลาに 

5. ค าช่วยから, まで, と  

1.そちらは何時です

か。 

2.クラスは何時から

何時までですか。 

 

การใช้ค ากริยา (ไป/

มา/กลบั) ในประโยค 

บทท่ี 5 : 

甲子園へ行き

ますか。 

行く、来る、帰

る、交通、日 

 

QW：何で、何曜

日 

1.私は京都へ行きます。 

2.私はタクシーでうちへ帰りま

す。 

3.私は家族と日本へ来ました。 

1. …へ行きます・来ま

す・帰ります。 

2. どこも…ません 

3. いつ？ 

4. ค าช่วยと、で  

1.どうやって行きま

すか。 

 



หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

ส านวนการชกัชวน

และการตอบรับ/

ปฏิเสธ 

บทท่ี 6 : 

一緒に行きま

せんか。 

動詞、食物 

 

QW：何を 

1.私はジュースを飲みます。 

2.私は駅で新聞を買います。 

3.一緒に神戸へ行きませんか。 

4.ちょっと休みましょう。 

1. ＮをＶ 

2. Ｎをしますか。 

3. 何をしますか。 

4. 「なん」と「なに」 

5. Ｖませんか。 

6. Ｖましょう。 

1.休みは何をしまし

たか。 

2.誘う会話 

 

ทบทวนบทท่ี 1-6 และ ทดสอบความเข้าใจ 

ส านวนการให้และ

ได้รับ 

บทท่ี 7 : 

ごめんくださ

い 

道具、家族、動

詞 
1.私はワープロで手紙を書きま

す。 

2.私は木村さんに花をあげます

。 

3.私はカリナさんにチョコレー

トをもらいました。 

1. เคร่ืองมือ/วิธีการでＶ 

2. ค า/ประโยค で何です

か。 

3. 人にあげます。 

4. 人にもらいます。 

ペアで練習 



หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

การอธิบายโดยใช้

ค าคณุศพัท์ 

(Adjective) 

บทท่ี 8 : 

そろそろ失礼

します。 

イ形容詞・ナ形

容詞 

 

QW：どう、どん

な、どれ 

1.桜はきれいです。 

2.富士山は高いです。 

3.桜はきれいな花です。 

4.富士山は高い山です。 

1. イ形容詞・ナ形容詞 

2. とても・あまり 

3. どうですか。 

4. どんなＮですか 

1.生活はどうですか

。 

การอธิบายระดบัความ

เข้าใจและความชอบ 

บทท่ี 9 : 

残念です。 

わかります、あ

ります 
1.私はイタリア料理が好きです

。 

2.私は日本語が少しわかりませ

ん。 

3.今日は子供の誕生日ですから

、早く帰ります。 

1. Ｎがあります。 

2. Ｎがわかります。 

3. Ｎが好きです。 

4. Ｎがきらいです。 

1.日本語がわかりま

すか。 

2.何が好きですか。 

มี ใช้กบัสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต 

บทท่ี 10 : 

チリソースは

ありませんか

。 

います・ありま

す、立場 
1.あそこに佐藤さんがいます。 

2.机の上に写真があります。 

3.家族はニューヨークにいます

。 

1. Ｎがあります。 

2. Ｎがいます。 

3. Ｎは所にあります・

います 

1.学校の中に何があ

りますか。何がいま

すか。 



หน่วยการเรียนรู้ บทที่ ค าศัพท์ รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ กจิกรรม / ใบงานใน

ชัน้เรียน 

4.東京ディズニーランドはちば

県にあります。 

การใช้ลกัษณะนาม

ต่างๆ 

บทท่ี 11 : 

これ、お願い

します。 

一つ・二つ、時

間、週間 

 

QW：どのくらい 

1.会議室にテーブルが七つあり

ます。 

2.私は日本に一年います。 

1. วิธีนบัจ านวน 

2. ค าแสดงปริมาณ, 

จ านวน  

数の練習 

การเปรียบเทียบขัน้

กว่า 

บทท่ี 12 : 

お祭りはどう

でしたか。 

季節、味 

 

QW：どちら、ど

ちらも 

1.昨日は雨でした。 

2.昨日は寒かったです。 

3.北海道は九州より大きいです

。 

4.私は一年で夏が一番好きです

。 

1. ＮはＮよりＡＤＪで

す。 

2. ＮとＮとどちらがＡ

ＤＪですか。 

3. Ｎの方がＡＤＪです

。 

4. ＮでＮが一番ＡＤＪ

です。 

1.タイと日本とどち

らが好きですか 

2.どれが一番大きい

ですか。 

ทบทวนบทท่ี 7-12 และ ทดสอบความเข้าใจ 

 


